
Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami 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 (ogólne rozporządzenie                   

o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, 

informujemy, iż 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, oraz danych dziecka będącego pod 

Pana/Pani prawną opieką jest Szkoła Podstawowa nr 137 im. Aleksandra Kamińskiego 

2. Z administratorem– można skontaktować się: 

a) pocztą elektroniczną pod adresem: sekretariat@sp137.elodz.edu.pl 

b) osobiście w siedzibie administratora pod adresem: 94-042 Łódź, ul. Florecistów 3b, 

c) listownie kierując korespondencję na adres siedziby administratora 

3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan 

skontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: iod@sp137.elodz.edu.pl  

4. Z inspektorem ochrony danych może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach 

dotyczących: 

a) przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, 

b) korzystania przez Panią/Pana z praw związanych z przetwarzaniem danych 

5. Cele przetwarzania i podstawa prawna 

5.1. Pani/Pana dane oraz dane dziecka będącego pod prawną opieką są przetwarzane                  

w celu umożliwienia korzystania z wypoczynku zimowego w postaci półkolonii 

organizowanych przez Szkołę Podstawową Nr 137 w Łodzi 

5.2. Podstawa prawna do przetwarzania danych: 

a) Dobrowolna zgoda wyrażona przy zawieraniu umowy na  udział dziecka                                       

w półkoloniach organizowanych przez Szkołę Podstawową Nr 137 w Łodzi osobowych 

w jednym lub większej liczbie określonych celów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych) 

b) Zawartej umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub działań na żądanie 

osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b 

Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) 

c) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1457) 

d) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie 

wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2016 r. poz. 452) 

e) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie 

ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U.                       

z 2001r. Nr 61 poz. 624) 

6. Zakres przetwarzanych danych odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych 

6.1 Przetwarzanie danych osobowych obejmuje dane użytkownika: 

 Imię (imiona) i nazwisko 

 Imiona i nazwiska rodziców 

 Rok urodzenia 

 Adres zamieszkania 

 Adres zamieszkania lub pobytu rodziców 

 Numer telefonu rodziców lub numer telefonu osoby wskazanej przez pełnoletniego 

uczestnika wypoczynku, w czasie trwania wypoczynku 

 Informacja o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika wypoczynku, w 

szczególności o potrzebach wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania 

społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, 
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 Istotne dane o stanie zdrowia uczestnika wypoczynku, rozwoju psychofizycznym    

i stosowanej diecie, o szczepieniach ochronnych 

 numer PESEL uczestnika wypoczynku, 

 wizerunek i jego upublicznienie, 

7. Udostępnienie danych osobowych przez Administratora:  

7.1 Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa, takie jak Sądy, Prokuratura, Policja, 

Kuratorium Oświaty w Łodzi, Urząd Miasta Łodzi. 

8. Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych 

w punkcie 5, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa 

– 5 lat od dnia usunięcia zgłoszenia z bazy wypoczynku. 

9. Osoba, której dane osobowe przetwarza administrator danych, posiada prawo do                               

(z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa): 

a) dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych); 

b) sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); 

c) usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); 

d) ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia                         

o ochronie danych); 

e) przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); 

f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych); 

g) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

h) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych)            w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

10. Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób 

zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu. 

11. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich 

12. Pani/Pana dane osobowe podane są przez Pana/Panią w celu umożliwienia korzystania 

przez dziecko będące pod pana prawną opieka z wypoczynku podczas półkolonii 

organizowanych przez Administratora, w szczególności do potwierdzania tożsamości                  

i sprawowania opieki podczas wypoczynku. Niepodanie tych danych będzie skutkowało 

niemożliwością korzystania przez dziecko z organizowanych półkolonii. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Imię i nazwisko                              Łódź, dn……………………. 

Oświadczam, że zostałem poinformowany, że Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła podstawowa im. 

Aleksandra Kamińskiego w Łodzi przy ul. Florecistów 3b, zostałem zapoznany z treścią klauzuli informacyjnej. 

Poinformowano mnie, że treść klauzuli dostępna jest również na stronie internetowej szkoły w 

zakładce……………….. 

Oraz na tablicy poglądowej szkoły w………………………………….…….. Treść jest również dostępna u opiekuna 

półkolonii oraz Administratora Danych Osobowych.  

Poinformowano, mnie, że podanie danych jest całkowicie dobrowolne, oraz o konsekwencjach ich niepodania. 

Poinformowano mnie również, że mam prawo wycofania zgody, sprostowania danych, oraz prawie złożenia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

                                                                                          ………………………                                       

podpis 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Mając na uwadze działania promocyjne szkoły prosimy o wyrażenie zgód poprzez zaznaczenie 

właściwej na formularzu i złożenie podpisu. Niniejsze zgody zbierane są do czasu wycofania którego można 

dokonać bezpośrednio u Administratora w każdym momencie.  

Wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i filmów zawierających wizerunek mojego syna/córki* 

…………………………… zarejestrowanych podczas zajęć zorganizowanych półkolonii na terenie 

Szkoły Podstawowej 137 w Łodzi  na:  

 Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mojego dziecka będzie wykorzystywany tylko i 

wyłącznie w celu promocji działań związanych z realizacją zajęć półkolonii. 

         ……………………………. 

          podpis 

Wyrażam zgodę na przekazania danych mojego syna/córki* …………………………… Towarzystwu 

Ubezpieczeniowemu ………………. W celu zawarcia ubezpieczenia grupowego w zakresie urazów i 

nieszczęśliwych zdarzeń losowych na organizowanych półkoloniach.  

         ……………………………… 

          podpis 

 

TAK NIE stronie internetowej szkoły pod adresem: https://sp137.wordpress.com/ 

TAK NIE Tablicach poglądowych szkoły 

TAK NIE Kronice szkolnej 

TAK NIE Zdjęciach grupowych wykonywanych podczas zajęć oraz udostepnienie ich 

innym rodzicom na nośnikach papierowych 

https://sp137.wordpress.com/

