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KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

 Administratorem Państwa danych jest Szkoła Podstawowa Nr 27 im. gen. Elżbiety Zawackiej 

w Toruniu, 87-100 Toruń ul. Turystyczna 19, NIP: 8791163718, REGON: 001100459. 

 Inspektorem Ochrony Danych jest Anna Grzybowska, z którą można się skontaktować pod numerem 

telefonu: 56 611-89-92 lub za pośrednictwem poczty e-mail: rodo1@tcuw.torun.pl. 

 Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach: 

 realizacji obowiązku szkolnego, 

 skontaktowania się w prawach związanych z dzieckiem, 

 przygotowania i realizacji zawartej umowy, 

 skontaktowania się w sprawach związanych z realizacją umowy, 

 wystawienia dokumentu księgowego (faktury), 

 prowadzenia dokumentacji księgowej. 

 Podstawa prawna przetwarzania danych to: 

 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz.U. 2020 poz. 910 ze zm.), 

 Art. 6 ust. 1 lit. b), c) i e) Rozporządzenie 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). 

 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 869). 

 Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres nauki, obowiązywania umowy a następnie 

w celach archiwalnych przez 50 lat po zakończeniu nauki, dane do celów księgowych będą 

przetwarzane przez 5 pełnych lat po zamknięciu roku finansowego. 

 Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione jednostkom współpracującym ze Szkołą (TCUW) 

oraz organom nadzoru nad pracą Szkoły (organ prowadzący, kuratorium oświaty). 

 Przysługuje Państwu prawo żądania przeniesienia danych osobowych do innego administratora. 

 Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych Państwa dotyczących, ich sprostowania, usunięcia 

lub żądania ograniczenia przetwarza lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

 Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi na sposób przetwarzania Państwa danych osobowych 

przez Naszą Szkołę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 Podanie danych osobowych jest konieczne i wymagane przez prawo w celu realizacji obowiązku 

szkolnego, jest wymogiem umownym lub prawnym. Nie podanie danych osobowych będzie 

skutkowało utrudnieniami w przekazywaniu informacji na temat Państwa dziecka lub brakiem 

możliwości zawarcia umowy. 

 


