Załączniknr2
Deklaracja o plzetwatzaniu danych osobowych dziecka na potrzeby świetlicy i szkoĘ.
Klauzula informacyjna

art. 13 ust. l i ust.
lłłłiętnia2ań r. informuję, iż:

Zgodnie
z 27

z

2

ogólnego rozporządzenia

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych

jest

o

ochronię danych osobowych

Podstawowa

Szkoła

Nr

14

w Toruniu (ul. Hallera 79,tę|.56 652 05 39)

b)' inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej Nr 14 w Toruniu Administrator wyznaczył
lnspektora Ochrony b*yót - panią Annę Grzybo*ską, z siedziĘw Toruniu, Plac Św. Katanyny 9,

87_100

Toruń.

do

Dane

kontaktu:

nr

telefonu:

56 611 89 92; e_mail: rodol@tcuw.torun.pl, listownie na adres: Toruńskie Cęntrum Usług
Wspolnych, Plac Św. I{atarryny 9,87-100 Toruń
c)

Pani/Pana dane osobowe lub pani/pana dziecka przetwarzane Ędą w cęlu: rekrutacji (np.: zapisu do
szkoĘ, zapisu do świetlicy,zapisu na obiady i in.), w celu dobrowolnego ubezpieczenia dzięcka, w
celu udziału w wycieczkach szkolnych, fotografii szkolnej, w celu publikacji zdjęć i informacji na

intemetową

stronę

szkoły,

w celu przystąpienia do konkursów i egzaminów, opieki pielęgniarki szkolnej, udziafu w zajęciach
wymagającycłrosobnej zgńy oraz innych potrzeb statutowej działalnościszkoĘ w tym zakresie na
podstawie art. 6 ust I rozporzqdzenia,

d) Paniffana danę osobowe lub pani/pana dziecka będą przechowywane przez okres nie dfuższy niZ
wymagany w danym zakresie pmetlłarzania (np. do czasu wyłonienia zwycięscy konhtrsu, do czasu
zakończenia rekrutacji, do czasu wymągane4o zapisami instrukcji kancelaryjnej, do lrońca nauki w
szkole itd.);

e)

posiada Pani/Pan prawo dostępu do treścidanych swoich oraz dziecka, prawo do ich sprostowania,
usunięcia, ograniczeni a przetwarzania, prawo do pruenoszenia danych, prawo wniesięnia sPrzeciwu,
prewo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bęz wpływu na zgodnoŚĆ z Prawem
ptzetwaruania (*jeżeti przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem;

f)

ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż pnetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporądzenia o ochronie danYch
osobowych z dniaŁ7 kvłięBńa20l6 r.;

8)

podanie pruez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustmłowym odnoŚnie rekrutacji do
szkoĘ oi* ,pro, zwiqzałrych z prowadzeniem dokumentacji nauki oraz warunkiem umownYm w
pozńtałych przypadkach isód (iot , podpunkt c). PanlPani zobowiąana jest do ich podania a
konsekwencją ńiepodania danych osobowych w zależnościod rodzaju składanego wniosku czY
z1ńy, będzii np.i brat< możliwościzapisu dziecka do szkoĘ, brak możliwościzapisu dziecka do
swieilicy szkolnej, brak mozliwości przysĘpienia do konkursów itp.).

Danę osobowe dotyczą ucznia: (imię i nazwisko)

Podpis rodzica/opiekuna prawnego
Data

Podpis
(imię i nazwisko)
Strona 7

z10

