Klauzula informacyjna
dla uczniów ich rodziców/opiekunów prawnych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) – zwanego dalej RODO
informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych uczniów oraz ich rodziców/opiekunów
prawnych
jest: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej
w Jastkowicach adres: Jastkowice, ul. Mickiewicza 1, 37-403 Pysznica.
2. Z Administratorem Danych Osobowych można się skontaktować pisemnie na adres
siedziby lub pisząc na adres e-mail sekretariat@zsjastkowice.pl.
3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, który w jego imieniu
nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych
Panią
Aliną
Pyz
można
kontaktować
się
pod
adresem
e-mail: iod.jastkowice@pysznica.pl.
4. Dane osobowe uczniów, ich rodziców/opiekunów prawnych przetwarzane będą
w celu:
➢ wypełnienia obowiązków Administratora Danych Osobowych wynikających
z przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz.U. z 2018 poz. 996); ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz.U. z 2018 poz. 1457); rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne
przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania,
działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1646), ogółu aktów prawnych dotyczących pomocy
psychologiczno-pedagogicznej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO (tj.
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze);
➢ realizacji
statutowych
zadań,
dydaktycznych,
opiekuńczych
i wychowawczych w placówce;
➢ realizacji celów związanych z promocją działań Szkoły poprzez udostępnianie
na stronie internetowej Szkoły i stronie Szkoły na Facebooku informacji
o sukcesach uczniów, informacji o wydarzeniach, konkursach, w których brali
udział, w tym także udostępnienie wizerunków uczniów, gdy
rodzice/opiekunowie prawni wyrazili zgodę na takie udostępnienie.
5. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione na
podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym: np. kuratorium oświaty, sądy,
organy ścigania, oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem
w oparciu o stosowną podstawę prawną. Dane osobowe mogą być także

przekazywane podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie Administratora tzw.
podmiotom przetwarzającym, jednakże przekazanie danych nastąpić może tylko
wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ich ochronę.
6. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu
określonego w pkt. 4, a po tym czasie przez okres wynikający z ustawy z dnia 14
lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz.
217).
7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych
przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, danych swoich dzieci
oraz prawo do ich sprostowania, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na
podstawie zgody mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu
Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r.
9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy
przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, zaś
w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
10. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
11. W oparciu o przetwarzane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

