Klauzula informacyjna dla rodziców i opiekunów prawnych uczniów
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:


administratorem Państwa danych osobowych oraz danych Państwa podopiecznych jest Szkoła
Podstawowa nr 8 im. Adama Mickiewicza z siedzibą przy ul. Krasińskiego 34 w Dąbrowie
Górniczej, kod pocztowy: 41-300;



inspektorem ochrony danych jest Pani Maria Pilichowska,
*e-mail sp29dg.inspektorodo@onet.pl ; tel. 32 268-86-02;



Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c RODO
w celu przeprowadzenia realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczych zgodnie
z ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe oraz Rozporządzenia MEN z dnia 25
sierpnia 2017. w sprawie sposobu powadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki
dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej
dokumentacji oraz podejmowania akcji edukacyjnych na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO



Państwa dane osobowe będą udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie
przepisów prawa ( tj. policja, sąd, pracownicy służby zdrowia, pracownicy socjalni ) i mogą być
przekazywane innym odbiorcom ( tj. organizatorom śródrocznych wyjazdów uczniów np. na
wycieczki szkolne oraz ubezpieczycielom takich wyjazdów a także podmiotowi świadczącemu
usługi opieki pielęgniarskiej nad uczniami w szkole);



Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Unię Europejską );



Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania edukacji oraz
archiwizowane zgodnie z przepisami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach, przez okres ustalony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt obowiązującym w
Szkole Podstawowej nr 8 od 5 do 25 lat po zakończeniu nauki;



posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania
i uzupełniania oraz prawo do ograniczenia przetwarzania;



na podstawie art. 21 ust. 1 RODO przysługuje
Państwu prawo do wniesienia
w dowolnym momencie umotywowanego sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu
na Państwa szczególną sytuację;



mają Państwo prawo do żądania usunięcia danych osobowych jedynie w przypadku danych
przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody. Pozostałe dane nie podlegają temu żądaniu,
ponieważ ich przetwarzanie jest niezbędne do realizacji zadań publicznych, w tym monitoringu
realizacji obowiązku szkolnego osób do 18 roku życia. Dane będą usuwane po wykonaniu tych
zadań (zgodnie z obowiązującym Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt);



jeśli dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody, posiadają Państwo prawo
do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem czynności, których dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;



nie mogą Państwo korzystać z prawa do przenoszenia danych ponieważ przetwarzanie
odbywa się w ramach wykonywania obowiązków publicznych, a jego podstawą są przepisy
ustawy Prawo oświatowe oraz Ustawy o systemie oświaty;



jeśli uznacie Państwo, że przetwarzanie waszych danych osobowych narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. przysługuje
Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony
Danych Osobowych;



Państwa dane osobowe nie podlegają w pełni zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani
profilowaniu;



podanie przez Państwa danych osobowych jest wymagane na podstawie przepisów prawa
oświatowego.
Niniejsza klauzula została umieszczona :
1. Na tablicy ogłoszeń w Szkole Podstawowej nr 8
w Dąbrowie Górniczej
2. Na stronie internetowej szkoły w zakładce - dokumenty.

im. Adama Mickiewicza

