Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mikołaja
Kopernika w Balinie, ul. Jaworznicka 139.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych - e-mail: baranowskiodo@gmail.com
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c; rozporządzenia UE 2016/679), wynikającego art.130 ust.1
oraz art.149 i 150 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.996
z późn.zm.).
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w art.160 ustawy Prawo
oświatowe, z którego wynika, że dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach przeprowadzenia
postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane
nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w danej
szkole, zaś dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania
rekrutacyjnego są przechowywane w szkole, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie Dyrektora
szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone
prawomocnym wyrokiem.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, danych osobowych dziecka
(kandydata), sprostowania (poprawienia) danych, a w przypadku powzięcia informacji
o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych prawo do: ograniczenia
przetwarzania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, wniesienia skargi do Prezesa UODO.
Zapoznałam się /zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń.

Balin, dnia………………………..

……….………………………………………
Podpisy rodziców (prawnych opiekunów)
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