Klauzula informacyjna (rekrutacja dzieci)

Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 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 „RODO”), informuje:
1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz Państwa dzieci jest Szkoła Podstawowa w
Nadrożu reprezentowana przez Dyrektora Szkoły. Z Administratorem można kontaktować się w
siedzibie szkoły Nadróż 56 87-515 Rogowo oraz pod 730214741
2. Administrator danych osobowych przetwarza Państwa i Państwa dzieci dane osobowe na
podstawie obowiązujących przepisów prawa.
3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym możecie się Państwo kontaktować
pod adresem e-mail: bezpieczenstwo.informacji1@gmail.com
4. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji dzieci do szkoły, Punktu
Przedszkolnego i oddziału Przedszkolnego na podstawie art. 6 ust 1 lit. c oraz art. 9 ust.2 RODO
w związku z wykonaniem obowiązku prawnego nałożonego na Administratora zgodnie z ustawą z
dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz. 1148 z póź. zm.) dotyczącym
przyjęcia dziecka do szkoły, przedszkola.
5. Odbiorcami danych osobowych są podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na
podstawie przepisów prawa, a także te, którym dane zostaną powierzone do realizacji celów
przetwarzania.
6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z przepisów
będących podstawą prawną przetwarzania, o których mowa w pkt 4. Konsekwencją niepodania
danych może być w szczególności uniemożliwienie Administratorowi wywiązania się z
ustawowych obowiązków oraz brak możliwości wykonania Państwa obowiązków lub realizacji
Państwa uprawnień.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt
4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa
danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa
danych osobowych narusza przepisy prawa.
9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddane
profilowaniu. Państwa dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez administratora
danych osobowych z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa przewidzianych dla ochrony
danych osobowych.
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