
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Zimnie

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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 - RODO) 
– zwane dalej RODO, informuję, że:

1. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Publiczna  Szkoła  Podstawowa  im.  ks.  Jana  Twardowskiego
w Zimnie, Zimno 1, 22-650 Łaszczów, tel. 84 6611520, email: spzimno@op.pl , reprezentowana przez Dyrektora Szkoły.

2. Administrator  danych  wyznaczył  Inspektora  ochrony  danych,  z  którym  może  się  Pani/Pan  skontaktować  poprzez
email: iod@laszczow.pl  lub  pisemnie  na  adres  siedziby  administratora.  Z  inspektorem  ochrony  danych  można  się
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 RODO w jednym z poniższych celów: 
 wykonania umów;
 wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z prowadzeniem przez placówkę

zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z  aktów prawnych związanych z realizacją
zadań administratora w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe; Ustawy z dnia
7 września 1991 roku o systemie oświaty; Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o systemie informacji oświatowej
oraz innych obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

 ochrony żywotnych interesów Państwa lub Państwa dzieci;
 wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzone

Administratorowi danych;
 w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane  są wyłącznie  na podstawie wcześniej  udzielonej

zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody np. przetwarzanie danych w postaci wizerunku. 
4. W związku  z  przetwarzaniem  danych  w  celach,  wskazanych  powyżej,  źródłem  pochodzenia  Pani/Pana  danych

osobowych,  w  tym  odbiorcami  Pani/Pana  danych  osobowych  mogą  być: podmioty  upoważnione,  organy  władzy
publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie
i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; inne podmioty, którym Administrator powierzy
przetwarzanie danych osobowych.

5. Pani/Pana  dane  osobowe  przechowywane  będą  przez okres  niezbędny  do realizacji  celu  dla  jakiego  zostały  zebrane
oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy kompetencyjne lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia
14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub do odwołania zgody.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych,  z  wyjątkami zastrzeżonymi przepisami,  przysługują
Pani/Panu następujące prawa: 

 dostępu do treści danych osobowych jej dotyczących, na podstawie art. 15 RODO;
 sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
 usunięcia  danych,  na  podstawie  art.  17  RODO,  przetwarzanych  na  podstawie  Pani/Pana  zgody;  w pozostałych

przypadkach,  w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa,  dane mogą być
usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji.

W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody – ma Pani/Pan prawo 
do wycofania tej zgody w dowolnym momencie (poprzez kontakt z Administratorem lub osobiście) z tym, iż wycofanie
tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Proszę pamiętać,  iż wycofanie zgody może dotyczyć tylko tych przypadków i dotyczy tylko takiego zakresu danych
osobowych, w których zgoda jest podstawą przetwarzania danych osobowych i nie ma innych podstaw prawnych do
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
 wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzanych  danych,  na  podstawie  art.  21  RODO,  z  zastrzeżeniem,  

że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie
przepisów prawa.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do  organu nadzorczego tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

8. Podanie danych osobowych jest:

 obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa,

 dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody, lecz może być warunkiem uczestnictwa w konkursach lub
innych  szkolnych  wydarzeniach.  Jednakże  niewyrażenie  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  uniemożliwi
realizację celu dla jakiego są przetwarzane.

9. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych
decyzji,  w tym decyzji  będących wynikiem profilowania. Administrator  nie zamierza przekazywać  Pani/Pana danych
osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.


	w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Zimnie

