Klauzula informacyjna dla rodziców
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE
L119/1) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych uczniów oraz ich rodziców jest Dyrektor Zespołu Szkół
Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie , ul. B. Prusa 2, 32-200 Miechów.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt z nim możliwy jest za
pomocą poczty elektronicznej: iodzs2miechow@gmail.com lub pod nr telefonu: 41 38 311 74.
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c RODO w celu realizacji
zadań ustawowych, określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst
jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późn. zm.), a także w celu realizacji statutowych zadań
dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w Szkole.
4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa np. sądy, Policja, ZUS, organ prowadzący
i nadzorujący, System Informacji Oświatowej, lub inne podmioty, którym Administrator
powierzy przetwarzanie danych osobowych.
5. Administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub
do organizacji międzynarodowej.
6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów prawa oraz
potrzeb informacyjnych i promocyjnych.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i danych dziecka oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe.
W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania, co oznacza, że nie będą podejmowane działania, o których mowa
w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

