Klauzula informacyjna

i ust. 2 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
(UE) 2arcl679 z dnta 27 krvietnia 2aI6 r. rv sprartie ochronv osob fizr.cznvch rv zlviązku z
przetrvarzaniern darrl.ch osoborrl.ch i rl sprarvie srvobodnego przephs.u takiclr danl,ch oraz uchvlenia
dl.reklrlvr,95/46ME (ogólne rozporządzenic o ochronie danr.ch) o ochronie danr-clr osobolvl,clr z
dnia 2'I krr.iętnia ż016 r. informu ję. iz:
Zgodnie z art. 13 ust,

#

1

administratorem Pani/Pana danl.ch osoborłr,ch jest.

Dl.rektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego rl, Starvigudzic
# dane kontaklorve

inspeklora oclrronv danl.ch osoborvvclr:

i darre osoborve Panr/Pana dziecka przetrlarzalre będą,
odporviednich przepisórv prawa lub odrębrrie zbieranr.ch zgód, rv celach:
# Panr/Pana dane osoborve

. prorvadzenia dokunrentac.ii przebiegu

. r§dar,vania
o

nauczania_

śrviadectrv. legitr.mac1 i i zaśrviadczeri.

prorładzenia badń zewnętrzl\.clr dotvczącr,ch umiejętnościucznlóir-.

. kontroli realizacji oborviązku szkolnego.

. prornocji

szkolr,_

. udziału rv konkursach.
. organlzacji rvr,cieczek.

. ubezpieczenia,
. dzialń opiekuńczlch.
. opięki
.

rnedyczne.j.

udzielarria pomocv psvclrologicztlo-pedagogicznej.

o prorvadzerria
o dostosorvania

nauczania indvrvidualrrego.
uvmagari na egzamirraclr zerlnętrz§,ch,

c korzl.starria z dziennika elcktroniczllcgo.

. kontallórr nauczr-ci

cl

o rekrutacli do naszej

szkoh na podstarvie rvvrażonej zgod1,.

-rodzic.

rra podstarvic

#

odbiorcą Pani/Pana i dziecka danl-ch osoborv1,,ch będą:

.

d},rektor.

. rviced},rektor,
o sekretarz.

. pracorvnic.v administracji szkolnej,
o

pielęgniarka.

r nauczvcielc,
o pedagog.

. inspcktor
.

oclrronv danvch osoborłvch,

oraz uprarłnione organy publiczne:

# Pani/Pana dane osobor.ve i dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przecho\Ą/}\ł-ane przez okres
w_ymagany przepisami pra§,a (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017

r. rv sprawie sposobu prorł,adzeniaprzez publiczne przedszkola, szkoł1. i placółr,ki dokumerrtacji
przebiegu nauczania, działalnościrwcholł,arrczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji).

makslmalnie 50 lat od zakończenia nauki rv Zespole Szliolno-Przedszkolnym rł, Stawigudzie;
#

posiada Pani/Pan prawo dostępu do treścisrvoiclr danl-ch oraz pra\\-o iclr sprostorvania. usunięcia.

ograniczenia przctwarzania. prarr-o rvniesietria sprzecirru. pra\\-o do cofnięcia zgodl.rv dorvolnr.lrr
momencie bez rrpłl,rvu na zgodnośćz pra\\ęm przet\\,arzania. którego dokorrano na podstalvie zgodr,

przedjej cofirięciern:
ma Parr/Pani prarvo rvniesienia skargi do Prezesa UODO. gdl,uzna Panl/Parr. iz przctlrarzanie
danl.ch osoborvl.ch dotr,czącvch Pani/Pana narusza przepisv Rozporządzenia o ochronie danl,clr
#

osoborr-r,ch

z dnia

27 .04.2016r.

^

podanic przezPanalPanią danvch osoborvvch jest ilvmogiem ustarvorvr.m (ustar.la Prarvo
ośrviatorłe.usta\ya o sl,stemie ośrviat1-).Jest Pan?anr zoborriązana do ich podania a konsekrvencją
niepodania danl,ch osoborvr.ch będzie niezrealizorvanie celol-^ rr-iakich zbięrane są dane osoborve
#

.
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