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Klauzula informacyjna dla pozyskania danych osobowych rodziców oraz dzieci w celu realizacji 

obowiązku dowożenia dzieci do szkoły/placówki 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z 27.04.2016 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 ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych (Dz.Urz. Eu L 119, s.1) – dalej RODO – informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci/ dzieci nad, którymi 

sprawujecie Państwo opiekę, które to dane w dalszej części tego tekstu będziemy wspólnie 

nazywać Państwa „danymi osobowymi” lub „danymi”  jest Zarząd Transportu Miejskiego  

w Lublinie ul. Nałęczowska 14, kod pocztowy 20-701, adres e-mail ztm@lublin.ztm.eu.  

2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo skontaktować  

w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail odo@ztm.lublin.eu,  

nr tel.: (81) 466-29-24 lub osobiście w siedzibie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie, ul. 

Nałęczowska 14, kod pocztowy 20-701 Lublin.   

3. Jako administrator będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji dowozu  

i opieki Państwa dzieci/dzieci nad, którymi sprawujecie Państwo opiekę do i ze szkoły/placówki 

na podstawie obowiązku (podstawa legalności: art. 6 ust. 1 lit. c lub art. 9 ust. 2 lit. b RODO) 

określonego w: art. 32 ust. 5 – 6, art. 39 ust. 3 pkt 1, art. 39 ust. 4 pkt 1 i 2 – ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) oraz w celach archiwizacji. 

4. Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji i dowozu i opieki dziecka do/z szkoły/placówki 

do momentu ustania naszego obowiązku dowożenia dziecka do szkoły/placówki. Nasz obowiązek 

może ustać z chwilą gdy: 

1) dziecko ukończy szkołę/placówkę lub, 
2) przekroczy określony wiek uprawniający do korzystania z bezpłatnego dowozu i opieki do 

szkoły/placówki lub, 
3)  zrezygnują Państwo z bezpłatnego dowozu i opieki organizowanego przez Gminę Lublin lub, 
4)  zmienią Państwo szkołę, do której uczęszcza dziecko  lub miejsce zamieszkania a zmiana ta 

wpłynie na ustanie naszego obowiązku bezpłatnego dowozu i opieki.  
Po tym okresie Państwa dane będziemy przetwarzać w celach archiwizacyjnych przez okres 5 lat 
od końca roku, w którym zaprzestaliśmy dowożenia dziecka. 

5. W zależności, w której szkole/placówce złożą Państwo wniosek o objęcie dziecka dowozem, 
zostaną w tym miejscu ujawnione Państwa dane a szkoła/placówka, która zbiera w naszym 
imieniu dane na podstawie stosownej umowy powierzenia danych będzie je przetwarzała aby 
Państwa dane nam przekazać. Państwa dane zostaną również przekazane przewoźnikowi 
realizującemu dowozy tj. MPK – Lublin Sp. z o. o. ul. A. Grygowej 56, 20 – 260 Lublin. Dane mogą 
również zostać ujawnione podwykonawcom przewoźnika. 

6. Zgodnie z RODO Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora: usunięcia swoich 
danych lub ograniczenia przetwarzania - jeśli takie prawa okażą się zasadne oraz prawo do 
przenoszenia danych, dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii a także prawo do 
sprostowania (poprawiania) swoich danych. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, 
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. 
Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie danych jest wymogiem ustawowym wynikającym z: art. 32 ust. 5 – 6, art. 39 ust. 3 pkt 1, 
art. 39 ust. 4 pkt 1 – 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 ze zm.)  
i jest niezbędne do spełnienia przez nas obowiązku dowożenia uczniów i zapewnienia im opieki.  
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W przypadku gdy nie podacie Państwo nam danych osobowych,  nie będziemy mogli zrealizować 
obowiązku dowożenia i opieki dziecka do szkoły/placówki. 

9. Danych uczniów w zakresie szerszym, które nie są nam niezbędne do wykonania naszego 
obowiązku nie możemy przetwarzać. Dlatego jeśli uważacie Państwo, iż powinniśmy być 
poinformowani o dodatkowych danych dotyczących waszego dziecka lub ucznia którym się 
opiekujecie, a które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo przewozu, jego komfort, zdrowie 
dziecka, poprawić opiekę podczas przewozu, to proszę odnotować to we wniosku w ust. 1 pkt 4  
i udzielić nam zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie.  

 

 

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługujących mi prawach dotyczących ochrony, 

powierzenia, sprostowania, usunięcia danych osobowych – w prostej i zrozumiałej formie. Wszystkie 

moje wątpliwości zostały mi wyjaśnione. Oświadczam, że przekazuję dane osobowe świadomie  

i dobrowolnie, podane przeze mnie dane są pełne i prawdziwe. 

 

       …………………………………………………………………….. 
podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka     

 

 

 

 


