Klauzula informacyjna

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.),
Informuję, że:
1)

administratorem danych osobowych jest dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7

im. Jana Pawła II z siedzibą w Oleśnicy przy ul. 11 Listopada 10, oraz przy ul.
Słowackiego 4 (wejście od ul. Chopina), zwana dalej Administratorem; Administrator
prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych,
2)

inspektorem ochrony danych osobowych u Administratora jest Krzysztof

Lisiecki, e-mail: iodo@sp7.olesnica.pl,
3)

Dane osobowe uczniów oraz ich prawnych opiekunów zbierane i przetwarzane

są zgodnie z ustawą o prawie oświatowym Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo
oświatowe art. 150, oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z
dnia 25 sierpnia 2017 w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola,
szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i
opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
4)

Podanie danych jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego

oraz obowiązków związanych z procesem nauczania, w przypadku niepodania danych
niemożliwe jest wykonanie obydwu z powyższych.
5)

Prawni opiekunowie dzieci i uczniowie mają prawo do:



żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych art. 15
RODO,


wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania art. 15 RODO,



przenoszenia danych art. 15 RODO,



wniesienia skargi do organu nadzorczego art. 77 RODO,



cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych art. 15 RODO.

7) Powyższe kategorie danych przetwarzane są tylko i wyłącznie w celu w jakim zostały
zebrane, odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora
danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
1)

Szkoła prowadzi stronę internetową z której zbierane informacje nie podlegają

zautomatyzowanemu procesowi podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
informacje na temat połączenia ze stroną szkoły zbierane są wyłącznie do celów
administracji serwerem www i nie są powiązane w żaden sposób z przetwarzanymi
danymi osobowymi.
2)

Szkoła w celach promocyjnych, informacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych

wykonując swoje zadania, umieszcza wizerunki dzieci na stronie Facebook szkoły, na
stronie internetowej szkoły, w materiałach promocyjnych, audiowizualnych,
broszurach, gazetkach, na tablicach ogłoszeń, w związku z udziałem w konkursach i
innych formach aktywności kulturalno-oświatowej.

