
Klauzula informacyjna 

o przetwarzaniu danych w Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi 

im. Janusza Korczaka w Sochaczewie 

 

 

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 119/38Dziennikn Urzędowy Unii Europejskiej PL) informujemy, że: 

 

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 4  

z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w  Sochaczewie przy ulicy 

Stanisława Staszica 25, którą reprezentuje Dyrektor Szkoły. 

Kontakt ze szkołą jest możliwy pod numerem telefonu 46 862 21 08 oraz lub adresem 

poczty elektronicznej : sekretariat@sp4.sochaczew.pl 

 

• Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i/lub Pani/Pana dziecka jest  

Art.6 ust. 1 lit. c RODO, Ustawa – Prawo Oświatowe z dn.14 grudnia 2016r. 

(Dz. U. Z 2018r., poz.996) oraz Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. 

(Dz. U. z 2017r. poz.2198 ze zm.) 

 

•   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji, promocji oraz innych 

działań statutowych szkoły i nie będą udostępniane innym odbiorcom.  

 

• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji celów oraz zgodnie 

z prawem (do czasu ustania przesłanek). 

 

•  Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 

w tym profilowaniu.  

 

• Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem. 

 

•  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym  

i warunkiem umownym.  

 

• Podanie danych osobowych opiera się na dobrowolnej zgodzie, jednakże niepodanie 

danych w zakresie ustawowym, wymaganym przez administratora, skutkuje brakiem 

możliwości wykonywania działań statutowych szkoły. 

 

•  Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w innych celach np. w celu promocji 

oraz innych działań statutowych szkoły odbywa się na podstawie zgody.  

 

• Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych. 

 

• Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji 

międzynarodowej.  


