Klauzula informacyjna dot. realizacji
zadań związanych z edukacją szkolną
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 1
DANYCH
w Kowarach, ul. Staszica 16, 58-530 Kowary, tel. 757182391, e-mail:
jedyneczkakowary@poczta.onet.pl
DANE INSPEKTORA OCHRONY
DANYCH

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Krzysztof Radomski, e-mail:
iod@kowary.pl

CELE ORAZ PODSTAWA
PRAWNA PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przetwarzane w celach:

świadczenia usług edukacji szkolnej, na podstawie obowiązku
prawnego wynikającego z ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. o prawie
oświatowym oraz jej aktów wykonawczych,

kontaktu z rodzicami i uczniami, na podstawie zgody,

promocji działalności szkoły, na podstawie zgody oraz na
potrzeby wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym
wynikającego z ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. o prawie oświatowym

promocji osiągnięć uczniów,
na podstawie zadania
realizowanego w interesie publicznym wynikającego z ustawy z dnia 14
grudnia 2016r. o prawie oświatowym

organizacji wycieczek i wyjść poza teren szkoły w czasie nauki
szkolnej, realizacji konkursów i zawodów sportowych na podstawie
zgody.

ODBIORCY DANYCH







INFORMACJA O ZAMIARZE
PRZEKAZANIA DANYCH
OSOBOWYCH DO PAŃSTWA
TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI
MIĘDZYNARODOWEJ

Zebrane dane osobowe w zakresie imion i nazwisk, uczęszczanej klasy i
wizerunku zostaną przekazane do państwa trzeciego w celu upublicznienia
ich w portalu społecznościowym Facebook, który w ramach swojej
działalności posiada infrastrukturę na terenie USA oraz Unii Europejskiej,
gdzie będą przetwarzane dane osobowe. Komisja Europejska, w trybie art. 45
RODO, stwierdziła odpowiedni stopień ochrony w Stanach Zjednoczonych
wydając decyzję wykonawczą 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. (https://eurlex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32016D1250).
Polityka
ochrony danych osobowych stosowana przez portal Facebook opiera się o
Porozumienie
w
sprawie
Tarczy
Prywatności
(https://www.facebook.com/about/privacyshield).

OKRES PRZECHOWYWANIA
DANYCH

Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach zadania
realizowanego w interesie publicznym mogą być przetwarzane przez czas
nieokreślony, lecz nie dłużej niż do momentu wycofania zgody lub wniesienia
uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania.
Dane osobowe uczniów przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego są
przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń korzysta z
edukacji w szkole podstawowej. a następnie w celach archiwalnych przez
okres 50 lat.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do własnych danych, sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody na przetwarzanie*.
Ponadto, ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Przysługuje także Pani/Panu prawdo do wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Firma hostująca stronę internetową szkoły,
Użytkownicy strony internetowej szkoły,
Portal społecznościowy Facebook i jego użytkownicy,
Media lokalne,
Osoby przebywające na terenie szkoły.

Ma Pan/Pani prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie, przy czym
cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania
*

dokonanego przed cofnięciem zgody. Aby wycofać zgodę, należy wypełnić
dostępną w sekretariacie szkoły klauzulę zgody zaznaczając odpowiednio
brak zgód.
INFORMACJA O WARUNKACH
PODANIA DANYCH
OSOBOWYCH

Brak zgody na przetwarzanie oznacza niemożność realizacji celów
realizowanych z wykorzystaniem danych osobowych przetwarzanych na
podstawie zgody, m. in. nie będą one publikowane na stronie internetowej
szkoły, portalu Facebook czy w mediach lokalnych, lub pracownicy szkoły nie
będą mogli kontaktować się z rodzicem za pomocą adresu poczty
elektroniczne lub telefonu.
Prace dziecka wraz z ich imieniem i nazwiskiem są przetwarzane na potrzeby
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym – administrator
zastrzega sobie w związku z tym prawo do publikacji podpisanych prac. Może
Pan/Pani wnieść sprzeciw związany z tym przetwarzaniem.

INFORMACJA
O ZAUTOMATYZOWANYM
PODEJMOWANIU DECYZJI

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji nie jest realizowane.

