
 

K L A U Z U L A    I N F O R M A C Y J N A 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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(Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, 

informuję, że: 

 

1. Administratorem danych osobowych Uczniów, Rodziców/Opiekunów Prawnych jest: 

 

 Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach 

ul. Karola Kurpińskiego 29 

64-140 Włoszakowice 

NIP: 6971665283 

 

zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operację przetwarzania danych 

osobowych. 

Z Administratorem można skontaktować się w następujący sposób: 

- listownie na adres: ul. Karola Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice 

- e-mail: pawel.borowiec@wloszakowice.pl 

- telefonicznie: 65-52-52-966 

 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: 

iod@wloszakowice.pl 

3.  Dane osobowe Uczniów, Rodziców/Opiekunów Prawnych przetwarzane będą w celu: 

     - realizacji łączącej nas umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) – 

„wyrażenie zgody na przetwarzanie danych”, 

      - wykonania ciążących na naszej Instytucji obowiązków prawnych, np. prowadzenia 

dokumentacji podatkowej (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek 

prawny”. 

3. Dane osobowe Uczniów, Rodziców/Opiekunów Prawnych mogę być również przetwarzane 

przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych 

osobowych, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, BHP, a także przez 

podmioty którym Administrator udostępnia dane osobowe na podstawie przepisów prawa, w 

szczególności organom ścigania, organom kontrolnym, organom podatkowym. 

4. Podanie danych osobowych Uczniów, Rodziców/Opiekunów Prawnych jest dobrowolne, 

jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.  

5. Posiada Pan/i prawo do: 

      a) Żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych o 

sprostowania lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, 

      b) Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania, 

      c) Wniesienie sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji w 

indywidualnych przypadkach, w tym profilowania, 



       d) Przenoszenia danych osobowych, 

       e) Otrzymywania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, 

       f) Wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

       g) Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

6. Dane osobowe Uczniów, Rodziców/Opiekunów Prawnych nie podlegają 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

7. W przypadku wyczerpania przesłanek zawartych w przepisach art. 6 ust. 1 lit. a RODO 

przysługuje Panu/i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

8. Dane osobowe Uczniów, Rodziców/Opiekunów Prawnych są przechowywane przez czas 

realizacji umowy oraz przez wymagany w świetle obowiązującego prawa okres po jej 

wygaśnięciu, w celu archiwizowania danych lub dochodzenia roszczeń. 

9. Dane osobowe Uczniów, Rodziców/Opiekunów Prawnych nie będą przekazywane 

odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej. 

 

Oświadczam, iż zapoznałam/łem się z treścią klauzuli informacyjnej. 

 

 

 

   …................................................................... 

           data i podpis Otrzymującej/Otrzymującego 


