
Klauzula informacyjna 

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 (RODO) informuje się, że: 

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych oraz danych Państwa dzieci 

jest Szkoła Podstawowa nr 206 im. Łódzkich Włókniarek z siedzibą przy 

ul. Łozowej 9, 91-496 w Łodzi, reprezentowana przez Dyrektora – Witolda 

Młynarczyka.  

2) W Szkole Podstawowej nr 206 w Łodzi powołany został Inspektor Ochrony 

Danych, z którym można kontaktować się poprzez adres e-mail: 

iod.sp206@gmail.com. 

3) Do zakresu działania Administratora należy wykonywanie zadań publicznych 

oraz komercyjnych o charakterze kulturalnym, sportowym i rozrywkowym. 

Administrator gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających 

z przepisów prawa oraz pozostałych zadań na podstawie Państwa zgody. 

Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora co do zasady w celu 

realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych na podstawie 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. prawo oświatowe oraz innych ustaw i aktów wykonawczych w oparciu o 

art. 6 ust. 1 lit. a, b, c RODO.  

4) Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. 

Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. jednostki 

administracyjne, organy ścigania, wymiar sprawiedliwości) lub właściwie 

skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danych umowy powierzenia 

zawarte z podmiotami świadczącymi usługi na rzecz Administratora. 

5) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego czy organizacji 

międzynarodowych.  

6) Dane osobowe przetwarzane przez Szkołę Podstawową nr 206 w Łodzi 

przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, dla jakiego 

zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez 

ustawy kompetencyjne lub do czasu odwołania zgody. 
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7) Osoba, której dane są przetwarzane w granicach określonych w RODO ma 

prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych oraz 

wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony 

danych osobowych, a w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na 

przetwarzanie danych osobowych – prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym 

momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8) Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych 

narusza przepisy RODO. 

9) W zależności od czynności przetwarzania, której poddawane są Państwa dane 

osobowe w Szkole Podstawowej, podanie danych osobowych może być 

wymagane przepisami prawa, niezbędne do realizacji obowiązku szkolnego lub 

dobrowolne. 

10)  Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą podlegały 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu. 


