KLAUZULA INFORMACYJNA
Ja niżej podpisany/a potwierdzam otrzymanie informacji 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
(RODO) że:
1) administratorem danych kandydatów i rodziców kandydatów jest Szkoła Podstawowa
w Warcie reprezentowana przez Dyrektora Huberta Kamolę;
2) inspektorem ochrony danych jest Pan Wiktor Szymczak, z którym można
skontaktować się tel. 43 8294125 lub przez e-mail: iodo@sp-warta.pl;
3) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji i dokumentacji procesu rekrutacji
do klasy I Szkoły Podstawowej w Warcie, a w przypadku przyjęcia w celu tworzenia
optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej; zapewnienia każdemu uczniowi
warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy placówki i jej
rozwoju organizacyjnego;
4) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ustawa z dnia 14 grudnia
2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996, poz. 1000, poz. 1290, poz. 1669,
poz. 2245), Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (z
późn. zmianami), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z
dnia
27 kwietnia 2016 r. (RODO);
5) podanie danych jest wymogiem ustawowym;
6) odbiorcami danych są: upoważnieni pracownicy Szkoły Podstawowej, podmiot
sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną oraz instytucje upoważnione
z mocy prawa;
7) dane będą przechowywane przez okres edukacji w Szkole Podstawowej w
Warcie oraz archiwizowane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt;
8) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i nie będą profilowane
w sposób zautomatyzowany;
9) przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych, do ich
sprostowania, do usunięcia, do ograniczenia lub sprzeciwu wobec przetwarzania,
a także prawo do przenoszenia danych;
10) może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych
narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
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