
 

              

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA DANYCH  
 W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH 

 PRZEZ RADĘ RODZICÓW KSOS. 
  

1. Informujemy, że administratorem danych osobowych jest: 
Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy z siedziba: Kraków, al. Powstania Warszawskiego 6,            
kontakt -  sekretariat@ksos.pl 
Inspektora Ochrony Danych -  kontakt – iod@ksos.pl 
 
Na mocy upoważnienia nadanego przez Dyrektora KSOS czynności przetwarzania danych 
w  zakresie realizacji zadań Rady Rodziców KSOS,  dokonywane są przez Zarząd Rady 
Rodziców reprezentowany przez Przewodniczącego . 
 

2. Celem przetwarzania jest realizacja zadań zgodnie z Regulaminem RR KSOS 
 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest  Art. 83 i 84  Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo 
Oświatowe ze zm.  w związku z art. 6. Ust. 1 lit. c i e oraz  Art. 9 ust. 2 lit. g  RODO. 
 

4. W sytuacji przetwarzania danych nieobjętych katalogiem danych określonym w polskim porządku 
prawnym np. wizerunek, dane będą przetwarzane na podstawie  zgody w związku z art. 6 ust. 1 
lit a. RODO. 
 
Informujemy, że maja Państwo prawo: 
a) żądania  dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,  
c) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, 
b) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem ( dot. pkt. 4) 
c) w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z własną szczególną 
sytuacją – wobec przetwarzania Państwa danych w odniesieniu do punkt 2. 
d) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia zadania,  
następnie  trwale zniszczone. (Czas przechowywania jest zależny od zadania Rady oraz 
wynikający z przepisów prawa.) 
e) Odbiorcą danych osobowych są: 
- podmioty realizujące zadania publiczne  
- podmioty, którym zostaną powierzone czynności przetwarzania np. Biuro turystyczne przy 
organizacji wycieczki.  
 
 Współpraca z Radą Rodziców, udzielanie wsparcia w działaniach Rady jest dobrowolne, 
jednak  po podjęciu decyzji o współpracy,  podanie danych jest wymogiem ustawowym,  
dane te są niezbędne do wykazania rozliczalności działań Rady. 
 

 
Dziękujemy za zapoznanie się z powyższymi informacjami. 
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