
Klauzula informacyjna dla rodziców / prawnych opiekunów uczniów Szkoły Podstawowej 

„Primary Steps” prowadzonej przez International House Integra Bielsko Sp. z o.o. 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych (zwane dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych 

osobowych z 27 kwietnia 2016r.) informuję, iż: 

 Administratorem danych osobowych ucznia i jego rodziców / opiekunów prawnych jest 

INTERNATIONAL HOUSE INTEGRA BIELSKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,  

ul. Zielona 32, 43-300 Bielsko-Biała wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego  prowadzonego przez Sąd Rejonowy Bielsku-Białej pod nr KRS 0000225227 . 

Kontakt  w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod nr telefonu: 33 822-33-30 

oraz adresem e-mail:  ado@ih.com.pl . 

 Pani/Pana i dziecka dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

1/ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO Pani/Pana i dziecka dane osobowe przetwarzane są w 

celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze tj.: 

- realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z: Ustawą z dnia 7 września 

1991r. o systemie oświaty, Ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe i wydanymi na ich 

podstawie rozporządzeniami odpowiednich ministrów, 

- skarbowo – podatkowych wynikających z przepisów dotyczących prowadzenia działalności 

gospodarczej.  

- dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych, 

2/ podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych będzie stanowić zgodnie z art. 6 ust. 1 

lit. a RODO również wyrażona przez Państwa zgoda w celu: 

- przeprowadzenia rekrutacji do szkoły 

- udziału ucznia w konkursach i zawodach organizowanych wewnątrz szkoły i poza nią, 

- udostępnianie wizerunku dziecka na fanpage prowadzonym za pośrednictwem portalu 

społecznościowego Facebook, szkolnym kanale You Tube, gazetkach szkolnych/ stronie internetowej 

www.szkola.anglojezyczna.pl, a także w materiałach promocyjnych i w kronice. 

- przesyłania naszych informacji handlowych i marketingowych, o aktualnych zniżkach, promocjach, 

dodatkowych zajęciach, które organizujemy przy wykorzystaniu urządzeń telekomunikacyjnych,   

- w celu kontaktu z rodzicami, opiekunami prawnymi, osobami upoważnionymi do odbioru dzieci. 

 

3/ podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych będzie również art. 6 ust. 1 lit. b RODO,  

który wskazuje, że przetwarzanie Pani/Pana i dziecka danych osobowych jest niezbędne do 

wykonania umowy o świadczeniu usług w Dwujęzycznej Szkole Podstawowej „Primary Steps” 

w Bielsku- Białej.  

 

 Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy stosownych  

przepisów prawa. Odbiorcą Pani/Pana i dziecka danych osobowych mogą być: 

http://www.szkola.anglojezyczna.pl/


 jednostki administracji rządowej, samorządu terytorialnego i samorządowe jednostki 

organizacyjne, organom administracji publicznej (w zakresie regulowanym przez 

stosowne przepisy prawa) w tym Kuratorium Oświaty, Ministerstwo Edukacji 

Narodowej, Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, logopeda 

 podmioty świadczące usługi księgowe, 

 dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz administratora,  

 operatorzy pocztowi i kurierzy, 

 banki w zakresie realizacji płatności, 

 podmioty zajmujące się profesjonalną obsługą prawną, w tym również w celu 

dochodzenia roszczeń. 

 ubezpieczyciele 

 firmy cateringowe   

 Pani/Pana i dziecka dane osobowe będą przechowywane przez okres: 

- dane osobowe zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja 

postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczestnik 

korzysta z naszych usług,  

- dane osobowe nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane 

przez okres roku od dnia zakończenia rekrutacji,  

- dla danych przetwarzanych w celu spełnienia procesu edukacyjnego, dane będą przetwarzane przez 

okres korzystania z naszych usług oraz przez 5 lat po zakończeniu współpracy, 

- dla danych przetwarzanych w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych – do czasu 

przedawnienia roszczenia lub do zakończenia postępowania związanego z dochodzeniem roszczenia. 

- dla danych przetwarzanych na podstawie zgody – przez czas korzystania z usług świadczonych przez 

Administratora lub do wycofania tej zgody.  

 Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich i dziecka danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu 

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

cofnięciem. 

 Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana i dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych.  

 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wskazanych 

powyżej. Wskazujemy jednocześnie, że odmowa podania danych może skutkować odmową 

zapisu oraz brakiem możliwości korzystania z naszych usług. 

 Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, mogą 

podlegać profilowaniu w celach marketingowych.   

 

 

 


