
Klauzula informacyjna 

 

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 95/48/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, 

str. 1 z późn. zm.).oraz przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, 

poz. 1781)  informujemy:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2, 

adres do korespondencji: ul. Energetyków 13, 81-184 Gdynia, e-mail: sekretariat@sosw2.edu.gdynia.pl 

2. Inspektorem ochrony danych jest Barbara Matczyńska-Zatarska, iod.edukacja@gdynia.pl 

3. Wizerunek ucznia będzie przetwarzany w celu promowania działalności szkoły oraz osiągnięć  

i umiejętności dzieci, na podstawie udzielonej dobrowolnie, możliwej do wycofania w każdym czasie zgody 

na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062). 

4. Dane mogą być udostępniane podmiotom, które są upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa 

oraz podmiotom, którym administrator powierzył dane w celu prawidłowego wykonania usług w celu  

i zakresie niezbędnym do tych czynności.  

5. Dane Państwa dziecka mogą być przekazywane do państw trzecich (np. USA) w związku  

z wykorzystaniem takich serwisów jak na przykład: Facebook, Youtube itp. – portale obsługują globalną 

infrastrukturę i przetwarzamy dane zarówno na terenie EOG (Europejski Obszar Gospodarczy),  

jak i poza nim. Szczegóły dot. ochrony danych osobowych zostały umieszczone m.in. na stronie https://pl-

pl.facebook.com/business/gdpr  

6. Administrator Danych Osobowych nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani 

profilowania w oparciu o otrzymane dane osobowe. 

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od chwili zakończenia edukacji szkolnej licząc od 

dnia 1 stycznia roku następnego. 

8. Macie Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

9. Posiadacie Państwo prawo: 

 dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,  

 prawo ich sprostowania,  

 prawo do ograniczenia ich przetwarzania, 

 prawo do usunięcia danych. 

9. ADO informuje, iż macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony  Danych Osobowych: 

Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2. 
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