
Obowiązek informacyjny – dziecko, rodzic/opiekun

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzeniu 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,  Zespół  Szkół  Ogólnokształcących  Nr  1  w

Sędziejowicach informuje, iż:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Powstańców 1863

r. w Sędziejowicach tel. 43 677 10 27

2. Funkcję Inspektora Danych Osobowych pełni:

Małgorzata Buczek tel. 43 677 17 25 e-mail: gosimir@poczta.onet.pl  

3. Dane  osobowe  dziecka  i  rodzica/opiekuna  będą  przetwarzane  w  celu  realizacji  celów  dydaktycznych,
wychowawczych i  opiekuńczych  w szkole  i  przedszkolu  oraz  w celach  marketingowych,  prowadzenia  strony
internetowej Administratora, w celu promocji, tworzenia kronik, stosownych legitymacji i gablot informacyjnych,
w  celu  udziału  i  publikacji  informacji  o  konkursach,  olimpiadach  i  zawodach  sportowych,  a  także  innych
publikacji. Podstawą  prawną  do  przetwarzania  Pana/Pani  danych  osobowych  jest  art.  6  ust  1.  lit  a  oraz  c
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 oraz inne akty prawne, a w szczególności: Ustawa z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych, ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku wraz z aktami wykonawczymi, ustawa
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela wraz z aktami wykonawczymi, ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.
prawo  oświatowe  wraz  z  aktami  wykonawczymi,  ustawa  z  dnia  15  kwietnia  2011  r.  o  systemie  informacji
oświatowej, w tym rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów
innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu działania,
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez
publiczne  przedszkola,  szkoły  i  placówki  dokumentacji  przebiegu  nauczania,  działalności  wychowawczej  i
opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r.
w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach,
szkołach i placówkach.

4. Dane  osobowe  dziecka  rodzica/opiekuna  będą  przetwarzane  przez  okres  cyklu  trwania  nauki  oraz  zgodnie  z

przepisami o archiwizacji.

5. Dostęp  do  danych  osobowych  ucznia  rodzica/opiekuna  będzie  przysługiwał  nauczycielom,  uprawnionym

pracownikom oraz innym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz na podstawie umów

powierzenia danych osobowych.

6. Przysługuje  Panu/Pani  żądanie  dostępu  do  danych  osobowych oraz  poprawianie  danych  osobowych.  Ponadto

przysługuje Panu/Pani prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7. Posiada  Pan/Pani  prawo  do  cofnięcia  udzielonej  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  w  dowolnym

momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej

cofnięciem.

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji czynności wynikających

z pkt. 3.

9. Administrator Danych, deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa

trzeciego.

10. Przysługuje  Panu/Pani  prawo  do  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych

Osobowych.


