
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB PODAJĄCYCH DANE OSOBOWE 

DO REJESTRU OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA TERENIE SZKOŁY

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością zapewnienia uczniom bezpieczeństwa podczas pobytu w szkole, 
prowadzony jest rejestr osób przebywających w jej budynku. W związku z tym, informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 48 w Łodzi (zwana 
dalej Szkołą), zlokalizowana przy ul. Rydzowej 15, 91-211 Łódź, tel.: 42 652-03-60, e-mail: 
kontakt@sp48.elodz.edu.pl.

2. Z Inspektorem Ochrony Danych mogą Państwo kontaktować się poprzez adres e-mail:  
sp48@inspektor-rodo.com.pl. Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy 
związane z przetwarzaniem danych przez Szkołę, w tym dotyczące realizacji praw osób, których 
dane są przetwarzane.

3. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest zapewnienie bezpieczeństwa poprzez 
realizację procesu nadzoru nad osobami przebywającymi na terenie szkoły, a niebędącymi 
stałymi użytkownikami obiektu.

4. Podstawę prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), przy czym wypełnienie 
obowiązku prawnego polega na konieczności zapewnienia bezpiecznych warunków pobytu 
uczniów na terenie szkoły (art.10 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Oświatowe).

5. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 1 miesiąca od momentu rejestracji 
wejścia na teren szkoły, następnie ulegną trwałemu usunięciu.

6. Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów 
upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Państwa danych będą posiadać 
osoby upoważnione przez administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich 
obowiązków służbowych.

7. W związku z przetwarzaniem danych posiadają Państwo prawo do:

1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3) usunięcia danych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się 

z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
4) ograniczenia przetwarzania danych;.

8. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie uniemożliwiało 
wejście do budynku szkoły.

10. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 
poddawane profilowaniu.


