
 

 

Klauzula informacyjna 

 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu zapisów na Półkolonie 

zimowe jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Emilii Plater w 

Kluczborku, ul. M. Konopnickiej 17, 46-200 Kluczbork, nr tel.  77 418 17 66, adres e-mail; 

psp5@psp5.kluczbork.pl 

2. W przypadku pytań lub wątpliwości, czy dane w Szkole są przetwarzane prawidłowo, można 

zwrócić się do wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych, adres e-mail; iod@ao.kluczbork.pl 

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest organizacja wypoczynku dzieci w formie półkolonii 

zimowych. Natomiast  regulacje  prawne,  na  podstawie  których  przetwarzamy  dane  osobowe  to:  

art.6 ust.1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązku  prawnego  ciążącego na Administratorze) oraz art. 9 

ust. 2 lit. g RODO (przetwarzanie danych szczególnych ze względu na ważny interes publiczny) w 

związku z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Wytycznymi MEiN, MZ i GIS 

dla organizatorów wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2021/2022. W 

przypadku   danych   kontaktowych  rodziców/opiekunów prawnych  (nr telefonu)  przetwarzanie 

odbywa się na podstawie art.6 ust.1 lit. d RODO – przetwarzanie danych osobowych z tytułu 

ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innych osób w związku ze stanem 

epidemii COVID-19. Natomiast przetwarzanie danych osobowych w zakresie wizerunku Pani/Pana 

dziecka odbywać się będzie na podstawie Pani/Pana zgody, zgodnie z art.6 ust.1 lit. a RODO.     

4. Odbiorcami  danych osobowych  zawartych  we  wniosku  mogą być organy publiczne uprawnione 

do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa.  Dane osobowe nie będą 

przekazywane poza teren Polski. 

5. Dane zgromadzone w celach przyjęcia dziecka na Półkolonie zimowe będą przechowywane przez 

okres ustalony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Archiwum Państwowe 

w Opolu. 

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, 

żądania ich sprostowania lub usunięcia.  Wniesienie  żądania  usunięcia  danych  jest  równoznaczne  

z  rezygnacją  z  udziału  w procesie  zapisów  na  Półkolonie zimowe.  Ponadto  przysługuje 

Pani/Panu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych  w art. 18 

RODO oraz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w oparciu o art.6 ust.1 lit. a 

RODO, przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem 

7. W przypadku, gdy uważa Pani/Pan, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem ma Pani/Pan także 

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych). 

8. Podanie danych zawartych w Karcie zgłoszenia  i  dołączonych  dokumentach  jest  dobrowolne. Jest 

jednakże  warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie dziecka na Półkolonie zimowe. 

9. Dane osobowe zawarte w Karcie zgłoszenia nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w 

tym również w formie profilowania. 
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