Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pieniężnie
Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 2016: L.119/1), (dalej: RODO) informujemy, że:
I.

Wskazanie administratora - Administratorem danych osobowych Zespół Szkolno-Przedszkolny w
Pieniężnie, ul Ornecka 8, 14-520 Pieniężno, reprezentowany przez Dyrektora. Można się z nim
skontaktować listownie lub pocztą elektroniczną na adres sekretariat@sppieniezno.pl

II.

Cele przetwarzania danych osobowych - Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji statutowych
zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych realizowanych w szkole i przedszkolu; w celu
promowania i dokumentowania działalności, zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia. Administrator
jako pracodawca przetwarza również dane w związku z zatrudnieniem pracowników oraz w związku z
zawieranymi umowami cywilno-prawnymi.

III.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych - Podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych są: obowiązek jaki nakładają na Administratora przepisy prawa, w tym w szczególności ustawa
prawo oświatowe, ustawa o systemie informacji oświatowej, kodeks pracy, ustawa o pracownikach
samorządowych, ustawa karta nauczyciela; zawarte przez Administratora umowy; zgoda udzielona na
przetwarzanie danych.

IV.

Obowiązek podania danych osobowych – Gdy przetwarzanie danych wynika z obowiązków nakładanych
przez prawo lub z zawieranych umów ich podanie wymagane. Podanie danych przetwarzanych na
podstawie zgody jest dobrowolne. Zgoda może być udzielona przez oświadczenie lub przez wyraźne
działanie potwierdzające, polegające na ich umieszczeniu w złożonym formularzu.

V.

Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych – Pozyskane dane osobowe mogą być
udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa lub
podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe są
przekazywane w szczególności: podmiotowi dostarczającemu dziennik elektroniczny, Ministerstwu
Edukacji Narodowej, Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży, Narodowemu Funduszowi Zdrowia,
Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.

VI.

Okresy przetwarzania danych osobowych – Dane osobowe są przetwarzane przez okres przewidziany w
przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji. Dane przetwarzane na podstawie
Państwa zgody są przetwarzane do ustania celu, w jakim zostały zebrane lub do czas wycofania zgody na
ich przetwarzanie.

VII. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji - Podane przez Panią/Pana dane nie będą
profilowane ani też nie będą podstawą do zautomatyzowanej decyzji.
VIII. Prawa osoby, której dane dotyczą - prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania
kopii tych danych; prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy
dane są nieprawidłowe lub niekompletne; prawo do ograniczenia przetwarzania; prawo do cofnięcia
zgody na przetwarzanie danych, jeśli są przetwarzane na podstawie zgody oraz prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
IX.

Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”)
lub organizacji międzynarodowych - Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom
mającym siedzibę poza EOG oraz organizacjom międzynarodowym.

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także
przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych
ul. Ornecka 8, 14-520 Pieniężno, adres e-mail: iodo.zsp@pieniezno.pl

