KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU
DANYCH OSOBOWYCH
/ Dla rodziców / prawnych opiekunów /

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) –
zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Zespole Szkolno
Przedszkolnym nr 1 w Ptaszkowej jest dyrektor szkoły.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani Jolanta Gruca.
3. Kontakt do administratora: sp1ptaszkowa@op.pl
4. Administrator danych osobowych – Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1 w Ptaszkowej przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego
rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadao ustawowych, określonych
w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz
Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu
realizacji statutowych, zadao dydaktycznych, opiekuoczych i wychowawczych w szkole,
nie będą udostępniane innym odbiorcom.
5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach:










rekrutacji;
wypełnienia obowiązków określonych w przepisach prawa, w tym ustawy z dnia 14
grudnia 2016r Prawo oświatowe; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z
dnia 29 sierpnia 2014r w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne
przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności
wychowawczej i opiekuoczej oraz rodzajów dokumentacji (Dz.U. z 2014r poz. 1170)
gdy jest to niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie
publicznym;
na podstawie zgody – wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej zgody;

6. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcą
Pani/Pana danych osobowych będą: dyrektor szkoły, pracownicy administracji szkoły,
nauczyciele w tym wychowawca, bibliotekarze, nauczyciele specjaliści.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nauki w szkole oraz po tym
czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych.
8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu
prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia

ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne
uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa,
9. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6
ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych,
przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie , bez
wpływu na zgodnośd przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem, z obowiązującym prawem.
10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych
osobowych w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 1 w Ptaszkowej przysługuje Pani/Panu
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony
danych osobowych.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
12. Jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania
danych osobowych będzie brak możliwości wypełnienia obowiązku edukacyjnego.
13. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i będą
profilowane. Profilowanie może odbywad się w szczególności ze względu na wiek, płed,
poziom znajomości języka obcego lub wybrane zajęcia.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU
DANYCH OSOBOWYCH
/ dla pracowników szkoły /

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO (dla nauczycieli, pracowników pedagogicznych
i pracowników niepedagogicznych szkoły, zwanych dalej pracownikami szkoły,
w związku z pozyskiwaniem danych osobowych).
Zgodnie z: Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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) Informuję, że:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Zespole Szkolno
Przedszkolnym nr 1 w Ptaszkowej jest dyrektor szkoły.

2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani Jolanta Gruca.
3.

Kontakt do administratora: sp1ptaszkowa@op.pl

4.

Administrator danych osobowych –- przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie:
ustawy Karta Nauczyciela, ustawy o systemie informacji oświatowej, Kodeksu pracy,
ustawy o pracownikach samorządowych, rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach
związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach: realizacji zawartej
z pracownikiem umowy. Odbiorcą danych pracowników będą podmioty wskazane
w przepisach prawa.
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcą
Pani/Pana danych osobowych będą: dyrektor szkoły oraz pracownicy administracji
szkoły.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zatrudnienia oraz po tym
czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych.
8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu
prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne
uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa,

9. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6
ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych,
przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie , bez
wpływu na zgodnośd przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem, z obowiązującym prawem.
10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych
osobowych w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 1 w Ptaszkowej przysługuje Pani/Panu
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony
danych osobowych.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
12. Jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania
danych osobowych będzie brak możliwości wypełnienia obowiązku edukacyjnego.
13. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany

