
KLAUZULA INFORMACYJNA 

1. Administratorem Państwa danych osobowych i danych osobowych Państwa dzieci, 

jest Towarzystwo Oświatowe „Edukacja”, ul. Inżynierska 2/4, 93-569 Łódź. 

2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym 

mogą się Państwo kontaktować  sprawach ochrony  swoich  danych  osobowych  oraz 

danych osobowych Państwa dzieci poprzez wysłanie wiadomości e-mail   

weglowska.e@to.edu.pl;  pod  numerem  telefonu 42-636-81-53 lub pisemnie na adres 

biuro@to.edu.pl 

3. Towarzystwo Oświatowe ,,Edukacja” będzie przetwarzało Państwa dane osobowe 

oraz dane osobowe Państwa dzieci podane w Umowie dotyczącej kształcenia i 

wychowania Ucznia w następujących celach: 

a) zawarcia i wykonania ww. Umowy, której są Państwo Stroną (podstawą prawną 

przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako Rozporządzenie; 

b) w celach archiwalnych (dowodowych), ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub 

obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu 

Administratora danych zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby 

wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia);  

c) w celu przesyłania informacji o ofercie edukacyjnej wszystkich szkół, dla których 

Towarzystwo Oświatowe ,,Edukacja” jest organem prowadzącym na adres email 

przekazany w Umowie na podstawie Państwa zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 

1 lit. a Rozporządzenia); 

4. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dzieci w 

celach wskazanych w ust. 3 lit. b opisanych powyżej. Administrator zaprzestanie 

przetwarzać Państwa dane osobowe oraz dane osobowe Państwa dzieci w tych celach, 

chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych osobowych oraz 

danych osobowych Państwa dzieci istnieją dla Administratora danych ważne prawnie 

uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów dzieci oraz Państwa jako 

ich opiekunów prawnych/rodziców, praw i wolności lub Państwa dane osobowe oraz 

dane osobowe  Państwa dzieci będą Administratorowi niezbędne do ewentualnego 

ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

5. Państwa dane osobowe oraz dane osobowe Państwa dzieci będą przez okres trwania 

edukacji Państwa dziecka w Szkole Podstawowej, oraz przez okres, w którym mogą 

ujawnić się roszczenia związane z niniejsza umową.   



6. Państwa dane osobowe i dane osobowe Państwa dzieci mogą być przekazywane 

podmiotom, z którymi Towarzystwo Oświatowe ,,Edukacja” ma zawarte umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych a także podmiotom, którym przepisy 

prawa dają uprawnienie do żądania dostępu do Państwa danych osobowych i danych 

osobowych Państwa dzieci. 

7. Przysługują Państwu jako podmiotom danych oraz jako rodzicom/opiekunom 

prawnym dzieci prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, do 

sprostowania (poprawiania), do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania; do przenoszenia danych, do wniesienia skargi do 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 


