
KLAUZULA INFORMACYJNA DO WNIOSKU O NAUKĘ JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ ORAZ NAUKI WŁASNEJ HISTORII  
I KULTURY 
 
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 
Zgodnie z art. 13 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 95/46/WE (zwanej dalej RODO) informujemy, że:  
 

1. Administratorem Danych Osobowych  jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka, 41-250 Czeladź, ul. 
Stanisława Staszica 47, tel. 32 265 22 90, e-mail: sp3korczak@sp3.czeladz.pl dalej Administrator; 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej:  e-mail: 
iodo@marwikpoland.pl, lub listownie na adres siedziby Administratora; 

3. Pani /Pana i dziecka dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji zadao związanych z objęciem 
dziecka nauką języka mniejszości narodowej oraz nauki własnej historii i kultury. Podstawą przetwarzania danych 
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 13  Ustawy z dnia 17 września 1991 r, o systemie oświaty oraz 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania 
przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadao umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości 
narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności 
posługującej się językiem regionalnym; 

4. Pani /Pana i dziecka dane osobowe  nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba że  wynikad to będzie z przepisu 
prawa; 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do paostwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 
6. Wyżej wymienione dane osobowe Pani /Pana i dziecka będą przechowywane przez okres pobytu dziecka w Placówce;   
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 
8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 

00 - 193 Warszawa); 
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowego zorganizowania dla Pani/Pana dziecka 

nauki mniejszości narodowej i/lub nauki własnej historii i kultury; 
10. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji i nie profiluje danych. 

 
 
 

 

 


