
Informacja dla rodziców dzieci, które będą uczestniczyć  
w półkoloniach organizowanych w Szkole Podstawowej 143 w Łodzi  

w dniach 13-24 stycznia 2020 r. 
Informujemy, iż 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, oraz danych dziecka będącego pod Pana/Pani 
prawną opieką jest Szkoła Podstawowa nr 143 w Łodzi   

2. Z administratorem– można skontaktować się: 

a) pocztą elektroniczną pod adresem: kontakt@sp143.elodz.edu.pl 

b) osobiście w siedzibie administratora pod adresem: ul. Kuźnicka 12, 93-459 Łódź, 

c) listownie kierując korespondencję na adres siedziby administratora 

3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się 
pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: iod@sp143.elodz.edu.pl  

4. Z inspektorem ochrony danych może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach 
dotyczących: 

a) przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, 

b) korzystania przez Panią/Pana z praw związanych z przetwarzaniem danych 

5. Pani/a dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji wypoczynku podczas ferii 
zimowych od dnia 13 do 24 stycznia 2019 r.  

a) Zgoda  na wypoczynek w postaci dobrowolnego złożenia wniosku o udział dziecka  
w półkoloniach odbywać się będzie na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1  
litera a Ogólnego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679  
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO), 

b) w przypadku zapisu dziecka na półkolonie dalsze przetwarzanie danych odbywać się będzie 
na podstawie przepisów prawa, zgodnie z art. 92 c Ustawy z dnia 7 września 1991 r.  
o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.) oraz  art. 6 ust 1 litera c 
RODO.  

6. Odbiorcą Pani/a  danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty działające na zlecenie organów władzy 
publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego 
prawa. 

7. Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych  
w punkcie 5, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa –  
5 lat od dnia usunięcia zgłoszenia z bazy wypoczynku. 

8. Osoba, której dane osobowe przetwarza administrator danych, posiada prawo do    
(z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa): 

a) dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); 

b) sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); 

c) usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); 

d) ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia  o ochronie 
danych); 
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e) przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); 

f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych); 

g) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

h) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)   
w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych. 

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzania Pani/a danych 
osobowych, przysługuje Pani/u prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której 
dane dotyczą, podanie przez Panią/a danych osobowych Administratorowi ma charakter 
dobrowolny. 

11. Podanie przez Panią/a danych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania 
danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 

Dyrektor SP 143 w Łodzi 


