Klauzula informacyjna RODO - rekrutacja
Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. Unii Europ. z
dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO” informuję, iż:
1. Administratorem podanych danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Piotrkowicach,
reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą Piotrkowice 19, 55-110 Prusice, email:
sekretariatpiotrkowice@gmail.com, Tel. 71 312 65 42;
2. Inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej w Piotrkowicach jest Iwona Kiepul;
kontakt kiepul.iwona@gmail.com;
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu ;
a. rekrutacja dzieci do przedszkola/szkoły w roku szkolnym 2020/2021.
b. wykonanie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa
oświatowego;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na mocy
umowy powierzenia danych bądź na mocy ustawowej.
5. Pani/Pana dane osobowe udostępniane mogą być innym podmiotom w następujących
przypadkach:
- z uwzględnieniem przepisów prawa,
- w sytuacjach, gdy jest ono niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych celów administratora,
- za wyraźną zgodą podmiotu, którego dane dotyczą.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji a po jej zakończeniu:
a. w przypadku dzieci które zostały przyjęte do przedszkola/szkoły przez okres uczęszczania do
przedszkola/szkoły;
b. w przypadku dzieci, które nie zostały przyjęte do przedszkola/szkoły przez okres roku od zakończenia
procesu rekrutacji.
8. Każdej osobie przysługuje prawo do:
- dostępu do treści swoich danych osobowych;
- ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania;
- przenoszenia danych;
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na
podstawie zgody).
9. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail:
kancelaria@uodo.gov.pl;
10. Podanie przez Panią/Pana danych jest:
- obowiązkowe i wynika z przepisów prawa,
- dobrowolne ale niezbędne do realizacji celu.
11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
……………………...………………………
(czytelny podpis )

