
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW UCZNIÓW 
  

 

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, (dalej: RODO) 
informujemy, iż:  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 1) "AL" SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH 2) COMPASS 
ALEKSANDRA GÓRECKA-MAMEŁA ul. Urzędnicza, nr 4/6, lok. 13, 25-729 Kielce NIP: 959-075-78-02 
REGON: 290745471 (Administrator).  

1. Dane osobowe  zarówno rodziców/opiekunów, jak i uczniów będą przetwarzane na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, w celu realizacji 
statutowych zadań dydaktycznych w placówce.  
 

2. Dane osobowe przetwarzane są w szczególności w celu: 
• rekrutacji uczniów do szkoły; 
• realizacji zadań dydaktycznych w placówce  
• prowadzenie strony internetowej www.alszkola.pl oraz fanpage na Facebooku; 
• wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; 
• w innych przypadkach Pani/Pana/Ucznia dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na 

podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.  
 

3.  Odbiorcami Pana/Pani/Ucznia danych osobowych będą :  
• nasi pracownicy w tym nauczyciele w celu realizacji zleconych zadań; 
• podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, uczestniczące w wykonywaniu czynności 

na naszą rzecz np.  biuro rachunkowe, biuro prawne, firmy świadczące obsługę 
informatyczną i hostingową, ubezpieczeniowe; 

• inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. 
 

4. Pana/Pani/Ucznia dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji 
wskazanych celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 
prawa.  
 

5. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana/Ucznia danych osobowych, 
przysługuje Pani/Panu: 

• Prawo dostępu do treści danych, na podstawie art.15 Rozporządzenia; 
• Prawo do sprostowania danych, na podstawie art.16 Rozporządzenia; 
• Prawo do usunięcia danych, na podstawie art.17 Rozporządzenia; 
• Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art.18 Rozporządzenia; 
• Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art.21 

Rozporządzenia; 
• Prawo do przenoszenia danych, na podstawie art.20 Rozporządzenia. 

 

http://www.alszkola.pl/


6. Podanie Pani/Pana/Ucznia danych jest wymogiem ustawowym i wynika z realizacji 
obowiązków wynikających z przepisów prawa.  
 

7. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych 
narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do 
organu nadzorczego  PUODO. 
 

8. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji 
(profilowaniu) . 
 

9. Dane osobowe zbierane są także w związku z przeciwdziałaniem, zwalczaniem, a w 
szczególności zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID- w celu: 
 - wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym – (zapewnienia bezpieczeństwa 
klientom - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. e RODO) 
- ochrony interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego (podstawa prawna art. 9 
ust. 2 lit. i RODO ) w związku z:  
Ustawą z dnia 2 marca 2020 r.  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych oraz wytycznymi i zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego 
wydanymi na podstawie art. 17 ww. ustawy. 
 
 
 

 
 

……………………………………………………………. 
Data i podpis rodzica, opiekuna 


