
Klauzula obowiązku informacyjnego – oświadczenie o realizacji obowiązku szkolnego 
 
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 (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych „RODO”), informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Redzie, 

ul. Łąkowa 36, 84-240 Reda, NIP: 5882140041, REGON: 190956685, adres e-mail: sekretariat@sp4reda.pl.  

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – Michał Filipowski. W sprawach związanych 

z ochroną danych osobowych proszę kontaktować się z inspektorem ochrony danych 

za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem m.filipowski@filcon-inf.pl lub poczty tradycyjnej 

pod adresem siedziby administratora. 

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Pani / Pana / Państwa oraz Pani / Pana / Państwa dziecka 

jest: 

art. 6 ust. 1 lit. c) - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na Administratorze w celu: 

 zebrania oświadczenia o realizacji obowiązku szkolnego przez ucznia mieszkającego 

w obwodzie Zepołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Redzie (art. 40 ust. 1 pkt. 4 

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – Dz. U. z 2020 r poz. 

910 z późn. zm.), 

 prowadzenia rachunkowości (art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych), 

 prowadzenia archiwum zakładowego / składnicy akt (Ustawa z dnia 14 lipca 1983 

r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach), 

4. Dane osobowe Pani / Pana / Państwa oraz Pani / Pana / Państwa dziecka mogą być przekazywane 

następującym odbiorcom: 

a. Organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne, 

b. Podmioty zewnętrzne, które na podstawie stosownych umów, przetwarzają dane 

osobowe powierzone lub udostępnione przez Administratora. 

5. Pani / Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich. 

6. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres określony w przepisach prawa krajowego. 

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani / Panu prawo dostępu do danych, 

prawo do sprostowania danych oraz prawo do przenoszenia danych. 

8. W przypadku powzięcia informacji o przetwarzaniu danych osobowych niezgodnie z prawem 

przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

9. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. 

10. Pani / Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały 

profilowaniu. 
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