Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla rodziców
Zgodnie z art. 13 i 14 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
zwanego dalej RODO, informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana Dziecka jest Szkoła
Podstawowa w Nienowicach, Nienowice 122, 37-550 Radymno reprezentowana przez Dyrektora
Szkoły, tel. 16 628 33 28 e-mail: zswnienowicach@poczta.onet.pl
2) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na
podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty, a także w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych
i wychowawczych w Szkole - oraz – w przypadku wyrażenia zgody na publikację wizerunku i danych
osobowych Dziecka – na podstawie zgody. Zgodę można w każdym czasie odwołać.
3) Podanie danych osobowych jest wymagane prawem i konieczne do realizacji obowiązków prawnych
ciążących na Administratorze w celu określonym w pkt 2. a w przypadku zgody – jest dobrowolne.
4) Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania wskazanego w
pkt 2 oraz okres wynikający z obowiązujących Administratora regulacji dotyczących archiwizacji.
5) Dane osobowe mogą być ujawniane stronom postępowania podatkowego oraz innym podmiotom, wyłącznie
na podstawie przepisów prawa zobowiązujących Administratora do ujawnienia informacji oraz zawartych
umów.
6) Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, prawo do ich przenoszenia, prawo do ich usunięcia (jedynie w przypadku danych
przetwarzanych na podstawie zgody) oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
7) Dane osobowe są poddawane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji w
zakresie rekrutacji, nie są poddawane profilowaniu.
8) Dane osobowe nie będą przekazane do państw znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim
Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.
9) W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy pytań w zakresie przetwarzania danych osobowych może się
Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Szkole Podstawowej w Nienowicach
 listownie na adres: Szkoła Podstawowa w Nienowicach, Nienowice 122, 37-550 Radymno
 telefonicznie: 735-705-883,
 e-mailowo: iodo@ugradymno.pl.
 Inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej im. hr. Aleksandra Fredry w Nienowicach jest p.
Lidia Opioła, e-mail:lidiaopiola@gmail.com
Jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy przysługuje Pani/Panu prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Na terenie szkoły funkcjonuje monitoring szkolny. Dyrekcja szkoły informuje, że dane z monitoringu będą
wykorzystywane tylko i wyłącznie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

