
KARTA INFORMACYJNA (P) 

dotyczy czynności, gdy dane są przetwarzane są na podstawie przepisów prawa 

Zgodnie z 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 (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej: RODO) 

informujemy, że: 

1.Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Szkoła Podstawowa  

im. Ziemi Lubelskiej w Radawcu Dużym. 

2.Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Iwona Wójcik, adres e-mail: iwona.wojcik@post.pl,  

3. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa – zgodnie z 

Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Szkole Podstawowej im. 

Ziemi Lubelskiej w Radawcu Dużym. 

4.Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą odbiorcy - zgodnie z Rejestrem Czynności 

Przetwarzania Danych obowiązującym w Szkole Podstawowej  

im. Ziemi Lubelskiej w Radawcu Dużym. 

5. Pana/i dane osobowe przechowywane będą przez okres - zgodnie z Rejestrem Czynności 

Przetwarzania Danych obowiązującym w Szkole Podstawowej 

 im. Ziemi Lubelskiej w Radawcu Dużym. 

6.Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo 

do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

Posiada Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - z 

przyczyn związanych z Pana/i szczególną sytuacją - wobec przetwarzania danych osobowych 

opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) RODO (jeśli przetwarzanie danych jest niezbędne do 

wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 

publicznej powierzonej Administratorowi), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. 

W przypadku wniesienia sprzeciwu Administratorowi nie wolno przetwarzać danych 

osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do 

przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, 

lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
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7.Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,  tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

8.Podanie Pana/i danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów 

obowiązującego prawa („wymóg ustawowy”) - zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania 

Danych obowiązującym w Szkole Podstawowej im. Ziemi Lubelskiej w Radawcu Dużym. 

Konsekwencją niepodania danych jest uniemożliwienie wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze lub uniemożliwienie wykonania zadania realizowanego w 

interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

administratorowi. 

9. Pana/i dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w 

tym profilowaniu). 

10. Pana/i dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji 

międzynarodowej. 

11. Rejestr Czynności Przetwarzania Danych obowiązujący w Szkole Podstawowej im. Ziemi 

Lubelskiej w Radawcu Dużym dostępny jest do wglądu w sekretariacie szkoły. 

Potwierdzam zapoznanie się z powyższą informacją.             

                                                                                     ………………………………… 

                                                                                          data i podpis (czytelny) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KARTA INFORMACYJNA (Z) 

dotyczy czynności, gdy dane są przetwarzane są na podstawie zgody 

Zgodnie z 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 (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej: RODO)  

informujemy, że: 

1.Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Ziemi 

Lubelskiej w Radawcu Dużym. 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Iwona Wójcik, adres e-mail: 

iwona.wojcik@post.pl, 

3. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody – zgodnie z Rejestrem 

Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Szkole Podstawowej im. Ziemi 

Lubelskiej w Radawcu Dużym. 

W każdej chwili przysługuje Panu/i prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych 

osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

4.Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą odbiorcy - zgodnie z Rejestrem Czynności 

Przetwarzania Danych obowiązującym w Szkole Podstawowej im. Ziemi Lubelskiej w 

Radawcu Dużym. 

5. Pana/i dane osobowe przechowywane będą przez okres - zgodnie z Rejestrem Czynności 

Przetwarzania Danych obowiązującym w Szkole Podstawowej im. Ziemi Lubelskiej w 

Radawcu Dużym. 

6. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo 

do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych i prawo do cofnięcia zgody. 

7.Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,  tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 
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8.Podanie Pana/i danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest 

uniemożliwienie realizacji celu dla którego udzielana jest zgoda - zgodnie z Rejestrem 

Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Szkole Podstawowej im. Ziemi 

Lubelskiej w Radawcu Dużym. 

9. Pana/i dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w 

tym profilowaniu). 

10. Pana/i dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji 

międzynarodowej. 

11. Rejestr Czynności Przetwarzania Danych obowiązujący w Szkole Podstawowej im. Ziemi 

Lubelskiej w Radawcu Dużym  dostępny jest do wglądu w sekretariacie szkoły. 

Potwierdzam zapoznanie się z powyższą informacją. 

 

……………………………………. 

data i podpis (czytelny) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KARTA INFORMACYJNA (PR) 

dotyczy czynności, gdy dane dziecka są przetwarzane na podstawie przepisów prawa 

Zgodnie z 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 (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej: RODO) 

informujemy, że: 

1.Administratorem danych osobowych Pana/i dziecka jest Szkoła Podstawowa im. Ziemi 

Lubelskiej w Radawcu Dużym. 

2.Inspektorem Ochrony Danych jest Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Iwona Wójcik, 

adres e-mail: iwona.wojcik@post.pl, 

3. Dane osobowe Pana/i dziecka będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa – zgodnie 

z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Szkole Podstawowej  

im. Ziemi Lubelskiej w Radawcu Dużym. 

4.Odbiorcami danych osobowych Pana/i dziecka będą odbiorcy - zgodnie z Rejestrem 

Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Szkole Podstawowej  

im. Ziemi Lubelskiej w Radawcu Dużym. 

5. Dane osobowe Pana/i dziecka przechowywane będą przez okres - zgodnie z Rejestrem 

Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Szkole Podstawowej  

im. Ziemi Lubelskiej w Radawcu Dużym. 

6.Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych Pana/i 

dziecka, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

Posiada Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pana/i 

dziecka - z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Pana/i dziecka - wobec 

przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) RODO (jeśli przetwarzanie 

danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w 

ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi), w tym profilowania 

na podstawie tych przepisów. W przypadku wniesienia sprzeciwu Administratorowi nie 

wolno przetwarzać danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie 
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uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności 

osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

7.Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,  tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

8.Podanie danych osobowych Pana/i dziecka jest wymogiem wynikającym z przepisów 

obowiązującego prawa („wymóg ustawowy”) - zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania 

Danych obowiązującym w Szkole Podstawowej im. Ziemi Lubelskiej w Radawcu Dużym. 

Konsekwencją niepodania danych jest uniemożliwienie wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na Administratorze lub uniemożliwienie wykonania zadania realizowanego w 

interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

Administratorowi. 

9.Dane osobowe Pana/i dziecka nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji (w tym profilowaniu). 

10.Dane osobowe Pana/i dziecka nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub 

organizacji międzynarodowej. 

11. Rejestr Czynności Przetwarzania Danych obowiązujący w Szkole Podstawowej  

im. Ziemi Lubelskiej w Radawcu Dużym dostępny jest do wglądu w sekretariacie szkoły. 

 

Potwierdzam zapoznanie się z powyższą informacją. 

 

……………………………………. 

data i podpis (czytelny) 

 

 

 

 

 

 



KARTA INFORMACYJNA (ZR) 

dotyczy czynności, gdy dane dziecka są przetwarzane na podstawie zgody rodzica 

Zgodnie z 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 (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej: RODO)  

informujemy, że: 

1.Administratorem danych osobowych Pana/i dziecka jest Szkoła Podstawowa im. Ziemi 

Lubelskiej w Radawcu Dużym. 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Iwona Wójcik, adres e-mail: 

iwona.wojcik@post.pl, 

3.Dane osobowe Pana/i dziecka będą przetwarzane na podstawie zgody – zgodnie z Rejestrem 

Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Szkole Podstawowej im. Ziemi 

Lubelskiej w Radawcu Dużym. 

W każdej chwili przysługuje Panu/i prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych 

osobowych Pana/i dziecka, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

4.Odbiorcami danych osobowych Pana/i dziecka będą odbiorcy - zgodnie z Rejestrem 

Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Szkole Podstawowej im. Ziemi 

Lubelskiej w Radawcu Dużym. 

5.Dane osobowe Pana/i dziecka przechowywane będą przez okres - zgodnie z Rejestrem 

Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Szkole Podstawowej im. Ziemi 

Lubelskiej w Radawcu Dużym. 

6. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych Pana/i 

dziecka, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody. 

7.Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,  tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 
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8.Podanie danych osobowych Pana/i dziecka jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania 

danych jest uniemożliwienie realizacji celu dla którego udzielana jest zgoda - zgodnie z 

Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Szkole Podstawowej im. 

Ziemi Lubelskiej w Radawcu Dużym. 

9. Dane osobowe Pana/i dziecka nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji (w tym profilowaniu). 

10. Dane osobowe Pana/i dziecka nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub 

organizacji międzynarodowej. 

11. Rejestr Czynności Przetwarzania Danych obowiązujący w Szkole Podstawowej im. Ziemi 

Lubelskiej w Radawcu Dużym dostępny jest do wglądu w sekretariacie szkoły 

Potwierdzam zapoznanie się z powyższą informacją. 

 

……………………………………. 

data i podpis (czytelny) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (Z)  

 

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora –Szkołę 

Podstawową im. Ziemi Lubelskiej w Radawcu Dużym, w zakresie i celu - zgodnie z 

Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Szkole Podstawowej im. 

Ziemi Lubelskiej w Radawcu Dużym. 

    2. Podaję moje dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

    3. Zapoznałem(-am) się z treścią karty informacyjnej, w tym z informacją o celu     przetwarzania 

danych osobowych oraz prawie dostępu do treści moich danych osobowych  

i prawie ich sprostowania. 

……………………………………. 

data i podpis (czytelny) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zgoda rodzica  

na przetwarzanie danych osobowych dziecka (ZR) 

 

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego syna/córki ………………… przez 

Administratora – Szkołę Podstawową im. Ziemi Lubelskiej w Radawcu Dużym - zgodnie z Rejestrem 

Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Szkole Podstawowej im. Ziemi Lubelskiej w 

Radawcu Dużym. 

2. Podaję dane osobowe mojego syna/córki dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

3. Zapoznałem/am się z treścią karty informacyjnej, w tym z informacją o celu przetwarzania danych 

osobowych mojego syna/córki oraz prawie dostępu do treści tych danych osobowych i prawie ich 

sprostowania. 

……………………………………. 

data i podpis (czytelny) 

 


