
Klauzula Informacyjna 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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.Urz. UE L 119, s. 1) 

 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna, ul. Paderewskiego 13, 64 – 800 Chodzież. 

2. Wyznaczyliśmy Inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować: 

e-mail: ido@szkolachodziez.pl 

3. Cele i podstawy przetwarzania: 

1) Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody. 

2) W celu zawarcia umowy, jej wykonania na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą. 

3) W celu marketingu bezpośredniego oraz przygotowania i przedstawienia oferty usług własnych 

administratora. 

4. Komu możemy przekazywać Twoje dane: 

1) dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych 

przepisów prawa; 

2) firmom współpracującym z którymi posiadamy podpisane umowy i tylko jeśli jest to niezbędnie 

konieczne. 

5. Twoje dane nie są przekazywane poza Unię Europejską. 

6. Okres przechowywania danych: 

Jeśli jesteś naszym klientem i Twoje dziecko uczęszcza do naszej placówki oraz utworzyliśmy dla niego 

dokumentację,  mamy  obowiązek  przechowywania jej co najmniej przez okres 5 lat od dnia dokonania w 

niej ostatniego wpisu, z zastrzeżeniem tego terminu, jeżeli dane  były przez nas przetwarzane w celu 

dochodzenia roszczeń. Przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z 

przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów 

podatkowych przetwarzamy przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał 

obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane. 

7. Twoje prawa: 

1) Przysługuje Tobie prawo żądania dostępu do podanych przez Ciebie danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

2) Ponadto, przysługuje Tobie prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. 

Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

wyrażonej przez Ciebie zgody przed jej cofnięciem. 

3) Dodatkowo, przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uznasz, 

że podane przez Ciebie dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego 

prawa. 

8. Twoje dane osobowe nie są przetwarzane w formie zautomatyzowanego podejmowania decyzji 

w tym w formie profilowania. 


