
SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 2 
im. K. K. Baczyńskiego 

w Częstochowie 
Ul. Baczyńskiego 2a 

DS 000aKituzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych 
w związku z uczęszczaniem ucznia na lekcje religii 

Zgodnie z art. 13 Rozporz ądzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi ązku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przep ływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urz ędowy Unii Europejskiej PL) i ustawy z dnia 
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 poz. 1000 informuj ę, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Szko ła Podstawowa nr 2 im. K. K. Baczy ńskiego 
zsiedzibą  w Częstochowie, te ł .: 34 322 04 55, e mail: sp02edukacja.czestochowa.p1 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych 	możliwy jest pod adresem e -mail: 
iodedJsod.edu.pl, teł : 34 362 5105, wewn. 107 

3. Dane osobowe będą  przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a, b ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych jw. w celu organizacji nauki religii 
w publicznych przedszkolach i szko łach zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki 
religii w publicznych przedszkolach i szko łach (Dz. U. Nr 36, poz. 155, z pó źn. zm.). 

4. Odbiorcami Pana/i danych osobowych b ędą  osoby upoważnione przez Administratora do 
ich przetwarzania w zakresie pe łnionych obowiązków służbowych. 

5. Pana/i dane osobowe przechowywane b ędą  przez okres zgodny z Jednofltym Rzeczowym 
Wykazem Akt. 

6. Posiada Pan/i prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo 
do ich sprostowania, usuni ęcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo do cofni ęcia zgody 
w dowolnym momencie. 

7. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urz ędu 
Ochrony Danych. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie 
wymaganym przez Administratora b ędzie skutkować  brakiem możliwości uczestnictwa 
dziecka w zaj ęciach religii. 

OR OŁY 

••• VńńWBdn ................ m~gr

Podpis ipieczęć  Administratora Danych 

Zapoznałem(-am) si ę  z tre ścią  klauzuli informacyjnej, w tym z informacj ą  o celu i sposobach 
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dost ępu do tre ści swoich danych i prawie ich 
poprawiania. 

/Czytelny podpis rodzica! 


