Klauzula Informacyjna
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Chodzieży
ul. Staszica 19, 64 – 800 Chodzież.
2. Wyznaczyliśmy Inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować:
e-mail: iod@sp1.chodziez.pl.
3. Cele i podstawy przetwarzania:
1) Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności i wypełniania obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań wynikających
z przepisów prawa.
2) Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody.
4. Komu możemy przekazywać Twoje dane:
1) dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych
przepisów prawa;
2) firmom współpracującym z którymi posiadamy podpisane umowy, i tylko jeśli jest to niezbędnie
konieczne.
5. Twoje dane nie są przekazywane poza Unię Europejską.
6. Okres przechowywania danych:
Naszą szkołę, jako jednostkę administracji publicznej, obowiązuje ustawa o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach. Ustawa określa, jak należy archiwizować, przetwarzać i przechowywać
dokumenty. W związku z tym przepisy prawa regulują sprawy dotyczące tworzenia, niszczenia
i archiwizacji dokumentów, które tworzy się w naszej szkole.
7. Twoje prawa:
1) Przysługuje Tobie prawo żądania dostępu do podanych przez Ciebie danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
2) Ponadto, przysługuje Tobie prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze
Ciebie zgody przed jej cofnięciem.
3) Dodatkowo, przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uznasz, że
podane przeze Ciebie dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego
prawa.
8. Twoje dane osobowe nie są przetwarzane w formie zautomatyzowanego podejmowania decyzji
w tym w formie profilowania.

