Klauzula informacyjna RODO
dla osób upoważnionych, przez Rodziców/opiekunów prawnych, do odbioru ucznia
Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1
ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. mjr. H. Dobrzańskiego
„Hubala” w Jankowej, z siedzibą mieszcząca się pod adresem: 38-350 Bobowa, Jankowa 37 , tel.
781976629 – zwana dalej „Administratorem”.

2.

W

sprawach

z

zakresu

ochrony

danych

osobowych

może

Pani/Pan

kontaktować

się,

z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, Panem

Zbigniewem Murjas - drogą elektroniczną pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl bądź kierując
korespondencję tradycyjną na adres Administratora podany w pkt 1.
3.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, jako niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie przepisów ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym – w celu zapewnienia uczniom pieczy
nad bezpiecznym powrotem ze szkoły przez osoby inne niż Rodzice/opiekunowie prawni.

4.

Kategorie odnośnych danych osobowych:

imię i nazwisko, numer dokumentu tożsamości, numer telefonu kontaktowego.
5.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające, które przetwarzają dane
osobowe w imieniu Administratora, w ramach świadczonych usług ochrony danych, bezpieczeństwa
i teleinformatyki.

6.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego
w pkt 3, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych przez ustawę z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz akty wykonawcze do tej ustawy. Zgodnie
z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt upoważnieniom nadaje się kategorię archiwalną B5.

7.

Ma Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do, dotyczących Pani/Pana, danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych
- w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa ochrony danych osobowych.

7.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych narusza przepisy RODO.

8.

Pani/Pana dane osobowe zostały podane Administratorowi przez Rodziców/opiekunów prawnych
ucznia.

