
Klauzula informacyjna dla uczniów/rodziców 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)    

informuję, że: 

 
1. Administratorem danych osobowych rodziców kandydatów na uczestników półkolonii 

oraz uczestników półkolonii organizowanych przez Szkołę Podstawową nr 71 we 

Wrocławiu jest Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 71 z siedzibą we Wrocławiu przy ul. 
Podwale 57, tel. 71 7986860, mail: sekretariat@sp71.wroc.pl 

 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej nr 71 we Wrocławiu 

możliwy jest pod numerem tel.  71 7986860, mail: sekretariat@sp71.wroc.pl 

 

3. Dane osobowe rodziców kandydatów i kandydatów na uczniów będą przetwarzane na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit, c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu 
realizacji zadań w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo 
oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie 
oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198), Rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 452) w celu organizacji półkolonii przez szkołę oraz realizacji 
statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce. 

4. Dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym 

Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum we Wrocławiu, tj. gromadzone 
w celu realizacji pracy dydaktyczno-wychowawczej, dokumentacji przebiegu nauczania, 

dzienniki pozostałych zajęć oraz organizacji zajęć dodatkowych i opiekuńczych w 
placówce: B6. 

5. Posiada Pan/i /posiadasz prawo do: żądania od administratora dostępu do danych 
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

6.  Rodzicom/ uczniom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu 
na przepisy prawa oświatowego j/w. 

 
Podpis Administratora 

 

Klauzule zamieszcza się: 

1. Na stronie internetowej szkoły. 

2. Na tablicy ogłoszeń w szkole. 


