
Informacja dla osób upoważnionych do odbioru dzieci ze świetlicy 

 

Zgodnie z art. 14 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 informuję, że: 
 
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 7 im. 

Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Kielcach, ul. Zimna 16, 25-732 Kielce. Kontakt z 
administratorem możliwy jest: 
a. listownie: na adres podany wyżej, 
b. za pośrednictwem maila: szkola@sp7.kielce.eu 
c. telefonicznie: (41) 367 61 87 

2. kontakt z Inspektorem ochrony danych dla Szkoły Podstawowej nr 7 w Kielcach możliwy 
jest za pośrednictwem maila: sp7@iod.kielce.edu.pl, 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu weryfikacji prawa do odbierania 
dziecka ze świetlicy szkolnej na podstawie: 
a. Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. 
- Art. 6 pkt 1 lit. c - niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

Administratorze. 
b. Ustawy – Prawo oświatowe. 
c. Ustawy o systemie oświaty. 
d. Regulamin świetlicy szkolnej lub statut szkoły 

4. Kategoria osób – osoby upoważnione do odbierania dziecka ze świetlicy, kategorie 
danych – imię, nazwisko, numer dowodu osobistego, PESEL. 

5. Pozyskiwane dane pochodzą od rodziców lub opiekunów prawnych.. 
6. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane innym odbiorcom, 
7. administrator nie przekazuje danych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej; 
8. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do zakończenia procesu nauczania lub 

do czasu cofnięcia upoważnienia przez rodziców lub opiekunów prawnych. 
9. ma Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, 

10. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
11. .Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji 

(profilowaniu), 
12. w przypadku zmiany celu przetwarzania administrator przekaże Pani/Panu odpowiednią 

informację. 
 


