Klauzula informacyjna RODO - „wizerunek”
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr
119, str. 1) – dalej RODO informuję,
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Św.
Jadwigi Królowej z siedzibą w
33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 32,
reprezentowana przez Dyrektor Szkoły Panią Monikę Oleniacz;
2) inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej
jest Pan Tomasz Kruczek e-mail tkruczek@gmail.com;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z działalnością
edukacyjno-wychowawcza szkoły, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:
❏ podmioty przetwarzające którym zlecamy operacje przetwarzania danych,
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przeprowadzenie rekrutacji
do szkoły podstawowej, przez okres obowiązku szkolnego, okres prowadzenia ksiąg
uczniów - 10 lat;
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
wyrażonej przed jej cofnięciem;
8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne ale jest niezbędne
do przeprowadzenia m.in. uroczystości
kulturalno-rekreacyjnych
związanych
z działalnością edukacyjno-wychowawcza szkoły;
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również
w formie profilowania.
Informujemy również, że:
11) Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej,
technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy
umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem,
wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

