Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
(Opiekunów prawnych i Dzieci)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej
RODO), Publiczna Szkoła Podstawowa w Ligocie Turawskiej w związku z przetwarzaniem danych
osobowych Pana/Pani oraz Dziecka informuje, że:
1. Administrator Danych Osobowych (dalej ADO)
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa w Ligocie Turawskiej
ul. Główna 32, 46-046 Ligota Turawska zwaną dalej ADO.
2. Inspektor Ochrony Danych (dalej IOD)
Inspektorem Danych Osobowych jest Pan Marcin Tynda tel. 504112162, email: marcin.tynda@gmail.com
3. Podstawa prawna
Przekazane dane są przetwarzane na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji zadań́
ustawowych, określonych w:
 Ustawie Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59),
 Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji
statutowych, zadań́ dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce,
 Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej
organizacji publicznych szkół i przedszkoli (Dz. U. Z 2017 r. Poz. 649).
Dane osobowe osób działających w imieniu opiekunów prawnych przetwarzane są̨ na podstawie ich
indywidualnej zgody.
4. Odbiorcy danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe oraz dane Dziecka nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem
podmiotów do tego uprawnionych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Okres przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji
celu przetwarzania.
6. Prawa dotyczące przekazanych danych osobowych
Przysługuje Pani/Panu prawo:
 dostępu do treści swoich danych oraz danych oraz danych osobowych Dziecka (art. 15 RODO),
 sprostowania (art. 16 RODO),
 ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO).
Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie cofnąć dobrowolnie wyrażone zgody. Cofnięcie zgody nie
będzie oznaczało przerwania przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych
Dziecka w procesach zainicjowanych przed jej wycofaniem. ADO nie może usunąć danych osobowych,
które wymagane są do realizacji nałożonych na niego obowiązków. Z tego tytułu oraz z uwagi na podstawę
prawną dla przetwarzania ograniczone zostają prawa do:
 wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO),
 przenoszenia danych (art. 20 RODO),
 usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) (art. 17 RODO).
7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00193 Warszawa, tel. 22 531 03 00.
8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym profilowanie oraz przekazanie danych do
państwa trzeciego
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Pana/Pani dane osobowe oraz dane osobowe Dziecka:
 będą podlegały częściowo zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji,
 nie będą podlegały profilowaniu,
 nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
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