
KLAUZULA INFORMACYJNA  

dla pozyskania danych osobowych rodziców oraz dzieci niepełnosprawnych w celu 

realizacji obowiązku dowożenia dzieci do placówki oświatowej 
 

Stosownie do 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. Urz. .Eu L 119 s.1), ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych zwanego dalej RODO, informujemy Panią/Pana o sposobie i celu przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych Pani/Pana dzieci/dzieci nad którymi 

Pani/Pan sprawuje opiekę oraz o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających 

z przepisów RODO;  

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego z 

siedzibą w: 66-010 Nowogród Bobrzański ul. Słowackiego 11, NIP: 929-10-04-928 , 

Regon: 000536775, tel. 68 / 329-09-62, e-mail: now.bobrz.um@post.pl. 

W sprawach związanych z danymi osobowymi można się kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim, pokój nr 6, oraz 

pod adresem e-mail: iod@nowogrodbobrz.pl.  

Pani/Pana dane osobowe jaki i dane osobowe Pani/Pana dziecka/dzieci nad którymi 

Pani/Pan sprawuje opiekę będą przetwarzane w celu realizacji dowozu i sprawowania opieki 

nad Pani/Pana dziecka/dzieci nad którymi Pani/Pan sprawuje opiekę do i z placówki na 

podstawie obowiązku wynikającego z przepisów prawa nałożonego na Gminę.  

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych podanych we wniosku o 

bezpłatne dowożenie dziecka do placówki oświatowej są; 

 art. 6 ust.1  i art. 9 ust.2  RODO, 

 art. 32 ust. 6 i art. 39 ust.4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Tekst 

jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz.1148 i 1078 z późn. m.). 

 Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Tekst 

jedn.: Dz.U.  2018 r. poz. 217 z późn. m.) oraz akty wykonawcze wydane na jej 

podstawie; tj. Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. 

w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 

instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.  

z 2011 r. nr 14, poz.67), 

Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe Pani/Pana dziecka/dzieci nad którymi Pani/Pan 

sprawuje opiekę przetwarzane będą do momentu ustania obowiązku Gminy dowożenia 

dziecka/dzieci do placówki. Obowiązek może ustać z chwilą gdy; 

 dziecko ukończy naukę w szkole/placówce,  

 przekroczy określony wiek uprawniający do korzystania z bezpłatnego dowozu 

i opieki w trakcie dowozu do szkoły/placówki, 

 zrezygnuje Pani/Pan z bezpłatnego dowozu i opieki organizowanej przez Gminę 

Nowogród Bobrzański, 

 zmieni Pani/Pan szkołę, do której uczęszcza Pani/Pana dziecko/dzieci nad którymi 

sprawuje Pani/Pan opiekę. 

Po tym okresie Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe Pani/Pana dziecka/dzieci nad 

którymi Pani/Pan sprawuje opiekę przetwarzane będą jeszcze w celach archiwizacyjnych 

przez okres lat 5 od końca roku, w którym ustał obowiązek Gminy Nowogród Bobrzański 

dowożenia dziecka/dzieci do szkoły/placówki i opieki podczas dowozu.  

Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe Pani/Pana dziecka/dzieci nad którymi 

Pani/Pan sprawuje opiekę przetwarzane będą wyłącznie przez pracowników Urzędu 
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Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim posiadających stosowne, wystawione przez 

Administratora upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w zakresie 

wykonywanych obowiązków służbowych.  

Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe Pani/Pana dziecka/dzieci nad którymi Pani/Pan 

sprawuje opiekę będą przekazywane opiekunowi sprawującemu opiekę nad dziećmi 

podczas dowozu do szkoły/placówki, przewoźnikowi realizującemu dowozy dzieci na 

zlecenie Gminy Nowogród Bobrzański, mogą być również przekazywane ewentualnym 

podwykonawcom przewoźnika 
Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe Pani/Pana dziecka/dzieci nad którymi 

Pani/Pan sprawuje opiekę nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

podlegały profilowaniu, nie będą też przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej;  

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych 

Pani/Pana dziecka/dzieci nad którymi Pani/Pan sprawuje opiekę posiada Pani/Pan 

prawo do:  

 żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych i danych dziecka/dzieci, 

dziecka/dzieci nad którymi Pani/Pan sprawuje opiekę ich sprostowania (poprawiania) 

w każdym momencie, gdy są one niepoprawne oraz ograniczenia ich przetwarzania,  

 usunięcia danych osobowych i sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadku, 

gdy ich przetwarzanie nie następuje w celu wywiązywania się z obowiązku 

wynikającego z przepisu prawa, w przypadku danych pozyskanych na podstawie 

zgody, do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przestrzegania przepisów 

o ochronie danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na 

adres: ul. Stawki 2. 00-103 Warszawa.  

Dodatkowo informujemy Panią/Pana, że w związku z organizacją dowozu Pani/Pana 

dziecka/dzieci nad którymi sprawuje Pani/Pan opiekę koniecznym jest w ocenie Pani/Pana 

poinformowanie o dodatkowych danych dotyczących dziecka/dzieci, a które to dane mogą 

mieć wpływ na bezpieczeństwo przewozu, jego komfort i zdrowie dziecka/dzieci należy 

uczynić to przy składaniu wniosku o bezpłatne dowożenie, wówczas przetwarzanie takich 

danych odbywać będzie się na podstawie udzielonej przez Panią/Pana pisemnej zgody.  

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jak i danych Pani/Pana dziecka/dzieci nad 

którym sprawuje Pani/Pan opiekę jest obowiązkiem wynikającym z art. 32 ust.5-6, art. 39 

ust.3 pkt 1, art. 39 ust.4 pkt 1-2 ustawy prawo oświatowe i jest niezbędne do spełnienia 

obowiązku dowożenia dziecka/dzieci do szkoły/placówki i zapewnienia im opieki, nie 

podanie tych danych spowoduje brak możliwości zrealizowania dowozu dziecka/dzieci 

i opieki nad dzieckiem/dziećmi podczas dowozu do szkoły/placówki.  

 

 

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem* się z w powyższymi informacjami dotyczącymi 

przetwarzania moich/dziecka danych osobowych i przyjmuję je do wiadomości: 

 

 

 

….....................................................................  

                                                                                               /data i czytelny podpis/  

 
*niepotrzebne skreślić 


