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Klauzula informacyjna 

Zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r w 

sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem DANYCH osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 69/46/WE (ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)- zwane dalej RODO, informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr12 im. Miry Zimińskiej- 

Sygietyńskiej 09-402 Płock ul.Brzozowa 3. 
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu email: 

iod@zjoplock.pl lub tomasz.skwarski@zjoplock.pl 

3. Dane będą przechowywane i przetwarzane przez  okres uczęszczania ucznia/nauczyciela na 

posiłki lub na okres dochodzenia ewentualnych roszczeń. 

4.  Celem przetwarzania danych jest umożliwienie Państwa dziecku/nauczycielowi korzystania z  

wyżywienia w stołówce szkolnej.  

5. Podstawą  prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 106 z ustawy dnia 14 grudnia 2016 r. 

- Prawo oświatowe oraz art. 6 ust. 1 lit a RODO  lub art.6 ust.1 lit b RODO(zgoda na 

przetwarzanie danych)- art.106- Prawo oświatowe. 

6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej  

udzielenia. Brak zgody  będzie uniemożliwiał weryfikację i rozliczenie dziecka oraz korzystanie z 

posiłków.  

7. Odbiorcami danych są Zarząd Jednostek Oświatowych Jednostka Budżetowa w Płocku oraz 

MOPS w przypadku refundowania obiadów. 
8. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody mogą Państwo dokonać w formie 

oświadczenia, które można złożyć u  intendenta  w sekretariacie SP12. 
9. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. 

10. Przetwarzanie Państwa danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu  przetwarzaniu , w tym 

profilowaniu.  
11. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz 

prawo do ich przenoszenia. 
12. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uznają Państwo że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o 

ochronie danych osobowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 


