UPOWAŻNIENIE
do przetwarzania danych osobowych w ramach rady rodziców
Szkoła Podstawowa nr 215 im. Piotra Wysockiego ul. Kwatery Głównej 13 w Warszawie , jako administrator

danych osobowych (Administrator), niniejszym upoważnia:

Imię i nazwisko
Adres e-mail

do przetwarzania danych osobowych w zakresie zbierania, utrwalania, przechowywania,
opracowywania, zmieniania, udostępniania, archiwizowania oraz usuwania danych osobowych
w związku z udziałem w pracach rady rodziców.
Upoważnienie obejmuje także (proszę zaznaczyć X poniżej):
1
☐ dostęp do danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO .

Upoważnienie zostaje udzielone na okres od dnia ___________________ r. do odwołania lub
wygaśnięcia członkostwa w radzie rodziców.

_____________________
(data i podpis Administratora2)

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam* się z treścią obowiązujących u Administratora
regulacji dotyczących ochrony danych osobowych, w tym klauzuli informacyjnej oraz polityki
bezpieczeństwa i zobowiązuję się do ich przestrzegania. Zobowiązuję się zachować w tajemnicy dane
osobowe, do których będę mieć dostęp oraz sposoby ich zabezpieczenia, także po wygaśnięciu
niniejszego upoważnienia.
Przyjmuję do wiadomości, że udostępnienie danych osobowych lub umożliwienie dostępu do tych
danych osobom nieupoważnionym może podlegać odpowiedzialności, szczególnie odpowiedzialności
karnej, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.

_____________________
(data i podpis osoby upoważnionej3)
1

W przypadku dostępu do szczególnych kategorii danych osobowych (informacji o stanie zdrowia podopiecznych,
ich przekonaniach religijnych lub światopoglądowych) w ramach wspierania działalności statutowej placówki oświatowej
(np. organizacji wycieczek lub zajęć dla dzieci).
2
Osoba uprawniona do reprezentowania placówki oświatowej (Administratora).
3
Osobą upoważnioną jest osoba należąca do rady rodziców.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO – RADA RODZICÓW
Zgodnie z 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 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1)
informujemy, że:
Administratorem danych osobowych jest w świetle przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
(RODO) Szkoła Podstawowa nr 215 im. Piotra Wysockiego ul. Kwatery Głównej 13 w Warszawie
(Administrator). Dane kontaktowe Administratora: tel. 22 610-67-79, email: sp215@edu.um.warszawa.pl
Dane osobowe są wykorzystywane w celach związanych z funkcjonowaniem rady rodziców oraz rad
oddziałowych, w szczególności:


w celu wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym – m.in. w zakresie gromadzenia
informacji o członkach rady rodziców i rad oddziałowych w ramach prowadzenia prac rady rodziców
(art. 6 ust. 1 lit. e RODO) – „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego
w interesie publicznym”,

Podanie danych osobowych jest niezbędne do uczestniczenia w pracach rady rodziców i rad oddziałowych.
Odmowa ich podania uniemożliwi udział w pracach rady rodziców i rad oddziałowych.
Dane będą przechowywane:


przez okres wykonania zadań w interesie publicznym (bycie członkiem rady rodziców lub rady
oddziałowej),

Placówka nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
Placówka może udostępniać dane osobowe jeśli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia bądź obowiązku
wynikającego z przepisów prawa. Dane mogą być przekazywane podmiotom współpracującym
z Administratorem (np. firmom obsługującym strony internetowe Administratora).
Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia wniosku ws. dostępu do danych osobowych,
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
W placówce wyznaczono inspektora ochrony danych (IOD) można się z nim skontaktować za pośrednictwem
poczty elektronicznej: akorycka@dbfopld.waw.pl

