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KL AU ZU LA INFORMACYJNA DLA ROD ZICÓW IPRAWNYCH OPIEKUNOW UCZNIÓW
w Zespole Szkół w Damnicy

Zgodniezart.13 ust. 1iust,2ogólnegorozporządzeniaoochroniedanychosobowych zdniaż7 kwietniaż016r.(Dz,Urz.UEL 119

z 04.05.2016) informuję, iz:

l, Administratorem danych osobowych ucznia i jego rodzicóilprawnych opiekunów jest Zespół SZkół

w Damnicy z siedzibąw Damnicy, ul. M. Konopnickiej 1 reprezentowany przezDyrektora Pana Andrzeja Kordylasa.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - sekretariat@zsdamnica.pl, tel. 59 8l13021.

3. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

a) dane osobowę ucznia wraz z powiązanymi z nim danymi rodzicalprawnego opiekuna w celu realizacji zadań

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z: Ustawą zdnia7 września 199lr. o systemie oŚwiaĘ,

Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe i wydanymi na ich podstawie rozporządzeniami odpowiednich

ministrów, Ustawą z dnia l0 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz na podstawie art. 6 ust. 1

lit. c ogólneg o rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dniaŻ7 kwietnia 2016r. - RODO;

b) dane osobowe lcznia związane zudzińem dziecka w konkursach i zawodach organizowanych w szkole iPozanią
na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art, 6 ust. 1 tit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

z dnia27 kwiętnia 2016r. - RODO (eżeli to Panią,/Pana doĘczy);

c) wizerunek oraz osiągnięcia dziecka w celu publikacji w materiałach publikowanych lub autoryzowan|ch Przez

szkołę w prasie lokalnej, telewizji orazna stronie internetowej szkoły na podstawie podpisanej zgodY, zgodnie z art.

6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia27 kwietnia 2016r. - RODO (eżeli

to Panią/Pana doĘczy);
d) dane osobowe osoby niebędącej rodzicem/prawnym opiekunem odbierającej dziecko ze świetlicY szkolnej na

podstawie podpisanej zgody, zgodnie zarl,6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowYch

z dnia27 kwietnia 2016r. - RODO (|eżeli to Panią/Pana dotyczy).

4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na Podstawie

przepisów prawa w tym m. in.: Ministerstwo Edukacji Narodowej - System Informacji Oświatowej, Kuratorium OŚwiatY,

okręgowa Komisja Egzaminacyjna, Organ prowadzący - lJrząd Gminy Damnica, ubezpieczyciel na Podstawie wniosku

zgłoszeniaszkody, firma Vulcan na podstawie umowy powierzenia danych i inne na wniosek nP. Sąd, GOPS.

5. Dane osobowe ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów nie będą przekazywane do Państwa ftzeciegolorgnizacji

międzynarodowej poza obszar dzińania RODO.

6. przękazanę dane osobowe będą przechowywane w róźnych okresach czasu ,\il oparciu o Instrukcję Kancelaryjną na

, podstawie: Ustawy zdnia |4 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwaĘm i archiwach orazRoąorządzenia Ministra

Kultury z dnia 16 września 2002r, w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jĄ klasyfikowania i kwalifikowania oraz

zasad iĘbu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowYch.

7. Posiada PanilPan prawo dostępu do heści danych dziecka i powiązanych z nimi danych rodzicalprawnego opiekuna oraz

prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwatzatia, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sPrzeciwu,

prawo do cofuięcia zgody Qeżeli przetwarzanre odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wPłYwu na

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przedjej cofnięciem. WszYstkie wYmienione

prawa wymagają pisemnej formy (np. zgody, oświadczenia, iĘ,),

8. Ma pani/pan prńo wniesienia skargi do organu nadzorczego www.uotlo.gqv.pl , gdy lzna Pani,/Pan, iż Przetvlarzanie

danych osoborvych dotyczących ucznia i jego rodziców lub osób odbierających dzieci ze ŚwietlicY narusza PrzePisY

ogólrrego rozporządzetia o ochronie danych osobowych z dnia}7 kwietnia 2016r.

9. podanie przez pani{pana danych osobowych wymienionych w pkt. 3a jest wymogiem ustawowYm, Jest Pani/Pan

zobowiązana(y) do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niewPisarrie lcznia do Ewidencji

Uczniów szkóły (czyli nieprzyjęcie ucznia). podanie danych wymienionych w punktach 3b-3d WYmaga Pisemnej zgodY

a konsekwencja braku zgody lub jej niewyrazenia skutkuje: brakiem publikacji osiągnięĆ ucznia, zakazem udziaŁu

w konkursach i zawodach oraz brakiem mozliwości odebrania dzieckaze świetlicy przez osobę inną niż rodzicę,

l0, przękazane przezpaniąlpana dane nie będą przetwar zune w sposób zaltomaĘzowany W tym równiez w formie Profilowania,

11. Treść powyzszej klauzuli informacyjnej będzie dostępna wraz z aktualnym kontaktem do InsPektora ochronY DanYch

i Administratora ochrony Danych będzie zamieszczotta na stronie Biuletynu Informacji Publicznej SzkołY,

Administrator Danych Osobowych
Dyrektor Zespołu Szkół w Damnicy


