Klauzula informacyjna

i ust. 2 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia ż016 r. w- sprawie ochrony osób fizycznych w zuliązku z
przetłvarzaniem danych osobowych i lv sprawie swobodnego przep\rłu takich danych oraz uchvlenia
dyrektywy 95l46lWE (ogólne roryorządzenie o ochronie danych) o ochronie danych osobowych z
dńa27 kłr.ietnia 2016r. informuję, iż:

Zgodnie z art.

#

13

ust.

1

administratorem PanilPana danych osobowych jest:

Dlrektor Zespofu Szkolno-Przedszkolnego w Stawigudzie ul. Warszawska
#

5

dane kontaktorve inspektora ochron1, danych osobowych: iod@stawiguda.pl

PanilPana dane osoborve i dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane bęĘ, na podstawie
odpowiednich przepisów prawa lub odrębnie zbieranych zgód, w celach:
#

. prowadzenia dokumentacji przebiegu ttauczania,
o

rłydawania świadectw, legit1,,łnacji i zaśłviadczeń,

. prowadzenia badan zewnętrzrr},ch dotvczących umiejętnościuczniów,
. korrtroli rcalizacji obor,viązku szkolnego,
. promocji szkoĘ,
. udziału łv konkursach,

. organizacji wycieczek,
r ubezpieczenia,

. działń opiekuńczych,
. opieki medycznej,
. udzielania pomocy psychologiczno-p
o

edago gicznej,

prowadzenia nauczania indywidualnego,

r dostosowania rłlmagań na egzaminach zerłłrętrmych,

. korzystania z dziennika elektronicznego1
. kontaktów nauczyciel-rodzic.

. rekrutacji do naszej szkoĘ na podstawie wy,razonej zgody;
#

odbiorcą Pani/Pana i dziecka danych osobowych będą:

o d}rrektor,

.

wiced},rektor,

o sekretarz,

. pracor,micy administracji szkolnej,
o

pielęgniarka,

r nauczyciele,
r pedagog,
o inspektor ochrony danych osobowych,

. oraz uprawnione organy publiczne.
#

Pani/Pana dane osobow-e i dane osobowe Pani/Parra dziecka

bęĄ przechow}M,ane przez okres

\,vymagany przepisami pra\Ąla (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017
r. w spraw.ie sposobu prowadzeniaprzez publiczne przedszkola, szkoły i

plaówki dokumentacji

przebiegu nauczania, działalnościwychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajówtej dokumentacji),
makslłnalnie 50 lat od zakończenia nauki r.v Zespole Szkolno-Przedszkolnlm w Staw,igudzie:
posiada Pani/Pan prawo dostępu do treściswoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczeniaptzebŃ-arzania, prawo rłniesienia sprzeciwu, pra\No do cofirięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpłyrłuna zgodność z prawem przetrvarzania, którego dokonano na podstawie zgody
#

przedjej cofirięciem;
ma Pan/Pani pra\łlo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzra Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowlrch doĘczących pani/pana narusza przepis1, Rozporządzenia o ochronie danych
#

osobowl,ch z dnia

27 .04.2016r.;

podarrie przezPanalPanią danych osobowych jest wlmrogiem ustaw,owym (ustawa Prarvo
oświatowe,ustawa o systemie oświaty).Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekrvencją
#

niepodania danych osoborłych będzie niezrealizowanie celór,v,

rv

jakich zbierane są dane osobowe.

DYFą
Zeepołt, §

m8r

oFt

lrto|ng§o

rębshn

