Klauzula informacyjna (RODO)
Zgodnie z art.13 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, informujemy:
1. Administratorem podanych danych osobowych jest: Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego
w Limanowej, ul. Piłsudskiego 81, 34 – 600 Limanowa, w imieniu którego obowiązki Administratora
Danych Osobowych pełni mgr Joanna Rudek – Dyrektor Zespołu; dane kontaktowe: tel. 18 33 71 760
2. Inspektor ochrony danych: Zofia Pociecha; dane kontaktowe: tel. 18 33 71 760, e-mail:
sekretariat@zsnr1.limanowa.pl
3. Realizacja zadań statutowych szkoły - celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz
prowadzenia dokumentacji szkolnej zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000), Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016
r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292) oraz z Ustawą z dnia 14 grudnia 2017
r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 59).
4. Odbiorcą danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych
osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych. Dane osobowe mogą być
przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora np. podmiotowi
prowadzącemu dziennik elektroniczny oraz instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie
obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom) i innym podmiotom, w zakresie, w jakim są
one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983
roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217, ze zm.) i przepisami
wykonawczymi do ustawy.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Posiada
Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (szczegóły w art. 17),
ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18), prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art. 20), prawo
wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody,
a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).
7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych
osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych
spowoduje uniemożliwienie dopełnienia obowiązku szkolnego oraz niewypełnienie innych statutowych
zadań ww. szkoły;

