KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
DLA RODZICÓW I UCZNIÓW
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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) z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, iż:
1.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w
Żyrzynie, ul. Tysiąclecia 143, 24-103 Żyrzyn jest Dyrektor Szkoły.
Kontakt: listownie na adres: Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Żyrzynie, ul. Tysiąclecia 143, email:spzyrzyn@o2.pl
2.

Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo skontaktować we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem
danych.
Kontakt: listownie na adres: Weyer Polska Sp. z o.o., ul. Zielona 19, 24-100 Puławy, e-mail: iodo@weyer-group.com
3.

Rodzaj Przetwarzanych Danych Osobowych

Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących danych osobowych uczniów: imię i nazwisko, data
i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, PESEL, imiona i nazwiska rodziców oraz ich: adresy zamieszkania, adresy
poczty elektronicznej i numery telefonów oraz Państwa wizerunek.
4.

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 RODO w celu możliwości wykonywania przez Szkołę
Podstawową w Żyrzynie ustawowych zadań publicznych realizowanych na podstawie obowiązujących przepisów
prawa, m.in.: ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty , ustawy o systemie informacji oświatowej,
rozporządzenie MEN w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji
przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, ogół aktów prawnych
dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe
przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5.

Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nauki w Szkole Podstawowej w Żyrzynie oraz po tym czasie
przez okres wskazany w przepisach szczególnych.
6.

Odbiorcy danych osobowych

Dane udostępniane przez Państwa nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcą Państwa danych
osobowych będących w administrowaniu Szkoły Podstawowej w Żyrzynie będą wyłącznie instytucje upoważnione z
mocy prawa, a także inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla których
Administratorem danych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żyrzynie
7.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowych.
8.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Posiadają Państw prawo do dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych,
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie (jeżeli przetwarzanie odbywa
się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwo prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych
decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
Natomiast dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Profilowanie może odbywać się w szczególności ze względu na wiek, płeć, poziom nauczania, poziom znajomości
języka obcego lub osiągnięć sportowych uczniów.
9.

Konieczność podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe i jest wymogiem ustawowym ze względu na przepisy
dotyczące funkcjonowania placówek oświatowych przywołanych powyżej.

