
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICA ORAZ UCZNIA  

 

 

Administrator danych osobowych 

Administratorem danych osobowych Państwa i Państwa dzieci będzie Szkoła Podstawowa Specjalna nr 240  

ul. Weterynaryjna 3, 03-836 Warszawa, adres e-mail:spsnr240@gmail.com reprezentowana przez dyrektora. 

 
Inspektor ochrony danych 

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Szkołę Podstawową Specjalna nr 240 w Warszawie inspektorem 

ochrony danych poprzez adres e-mail: mbfo.iod@um.warszawa.pl 

 
Cel i podstawa prawna przetwarzania 

a) dane osobowe ucznia i rodzica będą przetwarzane w celu realizacji: zadań dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z prawem oświatowym (art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b 

RODO); 

b) dane osobowe ucznia związane z udziałem dziecka w konkursach i zawodach organizowanych w szkole 

i poza nią będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 

c) dane osobowe dotyczące wizerunku mogą być umieszczane na stronie internetowej szkoły 

https://sps240.edu.pl/ w serwisach społecznościowych placówki: Facebook, kanał YouTube, w celu 

promocji działań dydaktyczno – wychowawczych, na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 

ust. 1 lit. a RODO); 

 
Odbiorcy danych osobowych 

Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 

przepisów prawa w tym m. in.: Ministerstwo Edukacji Narodowej – System Informacji Oświatowej, Kuratorium 

Oświaty, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, Urząd m.st. Warszawy, ubezpieczyciel i inne na wniosek np. Poradnia 

Psychologiczno Pedagogiczna, Sąd, Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Ponadto Administrator udostępni Państwa dane osobowe odbiorcom działającym na rzecz i w imieniu Administratora 

w ramach umów powierzenia przetwarzania danych: 

a) Miejskie Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy; 

b) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ Centrum Medycyny Szkolnej” s.c. z siedzibą w Warszawie;  

c) Librus spółka z ograniczoną odpowiedzialnościa sp.k. 

 
Okres przechowywania danych 

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji wskazanych celów oraz zgodnie  

z okresami określonymi w przepisach prawa. 

 
Prawa osób, których dane dotyczą  

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

c) prawo do usunięcia danych osobowych; 

d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO; 

f) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie przez Państwa zgody na przetwarzanie 

nie powoduje, że przetwarzanie, którego dokonywano przed wycofaniem zgody, było niezgodne  

z prawem.   

 
Informacja o wymogu podania danych 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym związanym z realizacją zadań dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych i jest niezbędne do realizacji procesu kształcenia ucznia. W pozostałym zakresie 

podanie danych osobowych jest dobrowolne.  
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