
Klauzula informacyjna dla rodziców ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO 

− informujemy, że: 

1) Administratorem danych osobowych uczniów korzystających ze stołówki szkolnej oraz ich 

rodziców jest Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza we Wręczycy Wielkiej z siedzibą 

we Wręczycy Wielkiej, przy ul. Szkolnej 11, nr telefonu 34 317 00 33, adres 

email:dyrektor@spwreczyca.pl 

2) Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować, w 

sprawach ochrony danych, pisząc na adres email: inspektor1@odocn.pl lub pisząc na adres 

szkoły. 

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji pracy stołówki szkolnej w związku z 

korzystaniem przez ucznia z posiłków. Przetwarzanie danych osobowych ucznia oraz jego 

rodziców jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub 

w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi ma podstawie 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO, 

4) Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty upoważnione na podstawie 

przepisów prawa, Zespół Obsługi Placówek Oświatowych z Wręczycy Wielkiej w związku 

z obsługą organizacyjną, finansową administratora, podmioty zapewniające hosting poczty 

elektronicznej oraz obsługę informatyczną. 

5) Na podstawie zapisów RODO posiadają Państwo prawo: do dostępu do treści danych 

osobowych, żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe, żądania usunięcia 

danych, gdy nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub gdy są 

przetwarzane niezgodnie z prawem, do ograniczenia przetwarzania. 

6) Posiadają Państwo prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. 

7) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres korzystania ze stołówki szkolnej, 

prowadzenia rozliczeń a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa. 

8) Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą 

w Warszawie ul. Stawki 2, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich i Twojego dziecka danych 

osobowych narusza przepisy RODO. 

9) Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 a) jest niezbędne i jest wymogiem 

ustawowym służącym realizacji wskazanych celów. 

10) Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 b) jest dobrowolne i nie jest 

wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy 

11) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą podlegały 

profilowaniu.  


