KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW
Zgodnie z art. 13 RODO 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „Rozporządzeniem”
lub „RODO” informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 w KędzierzynieKoźlu z siedzibą przy ulicy Szkolnej 3, 47-225 Kędzierzyn-Koźle, NIP: 7491985427, REGON: 000698710,
telefon kontaktowy: +48 483 51 12, adres poczty elektronicznej: dyrektorpsp10@kedzierzynkozle.pl.
2. Administrator danych osobowych informuje, iż został powołany Inspektor ochrony danych osobowych,
którego funkcję pełni Pan Mariusz Kwaśnik. Kontakt z Inspektorem jest możliwy za pośrednictwem
poczty elektronicznej: iod@valven.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych, wskazany
powyżej.
3. Dane osobowe Pani/Pana/Pani dziecka/Pana dziecka* przetwarzane będą na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. c oraz/lub art. 9 ust. 2 lit. b RODO – w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących
na Administratorze w związku z realizowaniem zadań dydaktycznych, wychowawczych,
opiekuńczych, innych zadań statutowych oraz zadań organizacyjnych wynikających z ustawy Prawo
Oświatowe,
b) art. 6 ust. 1 lit. e RODO – w związku z wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi m.in. w celu ochrony
mienia i zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym, art. 108 a ustawy z dnia 14
grudnia 2016r. Prawo oświatowe w związku z art. 68 ust. 1 pkt 6 – doprecyzowanie zasad realizacji
zadania dyrektora szkoły (placówki) – zapewnianie bezpiecznych warunków zajęć i pracy, art. 7 ust. 2
pkt 6 Karty Nauczyciela, art. 15, art. 22 (2) Kodeksu Pracy, w związku z umieszczaniem na tablicach
na terenie szkoły danych osobowych uczniów w celu ich wyróżnienia za szczególne osiągnięcia, w
związku z wywieszaniem na tablicach szkoły prac artystycznych z podpisami zawierającymi imię i
nazwisko ucznia, który daną pracę wykonał.
4. Odbiorcami danych osobowych Pani/Pana/Pani dziecka/Pana dziecka* będą podmioty uprawnione do
uzyskania danych na podstawie przepisów prawa, w tym m. in.: Ministerstwo Edukacji Narodowej –
System Informacji Oświatowej, Kuratorium Oświaty, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, Organ
prowadzący – Gmina Kędzierzyn-Koźle, ubezpieczyciel na podstawie wniosku zgłoszenia szkody, firma
Vulcan (w tym dziennik elektroniczny) na podstawie umowy powierzenia danych i inne na wniosek np.
PPPP, Sąd, MOPS..
5. Dane osobowe Pani/Pana/Pani dziecka/ Pana dziecka* będą przetwarzane przez okres niezbędny do
realizacji celu/ów dla jakiego zostały zebrane a następnie przez okres, w którym Administrator jest
zobowiązany do zachowania danych dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych zgodnie z
Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
6. Administrator danych osobowych oświadcza i zapewnia, że stosowane przez Niego środki techniczne i
organizacyjne mające na celu zapewnić bezpieczeństwo procesom przetwarzania danych osobowych
odpowiadają wymaganiom określonym w RODO, w szczególności postanowieniom art. 32 RODO.
7. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do danych osobowych w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (art. 15 RODO),
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są
nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO),
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c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w ogólnym
rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (art. 17 RODO),
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w
ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (art. 18 RODO),
e) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych Pani/Pana dotyczących, gdy przetwarzanie danych
odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit e
W zakresie danych przetwarzanych na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) nie przysługuje
Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do bycia
zapomnianym (usunięcia danych) oraz do cofnięcia zgody ze względu na to, że przetwarzanie nie jest
oparte o wyrażenie zgody.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Pani/ Pana/Pani dziecka/Pana dziecka* jest obowiązkowe
w sytuacji, gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa, a ich niepodanie może
skutkować brakiem możliwości realizacji celów w jakich zbierane są dane osobowe.
Dane osobowe Pani/Pana/Pani dziecka/Pana dziecka* nie są przetwarzane przez Administratora danych
w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

*proszę wybrać właściwe
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