Załącznik nr 4 do
Polityki Ochrony Danych Osobowych
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Piotrowicach

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z realizacją wymogów 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 z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE Nr 119) informuję
o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz o przysługujących Tobie prawach
z tym związanych:
1. Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych jest Zespół Szkolno –
Przedszkolny w Piotrowicach reprezentowany przez Dyrektora Szkoły, zwany dalej:
"Administratorem". Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: Piotrowice
139, 59-424 Męcinka lub telefonując pod numer: 76 870 88 06.
2. Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych pisząc na adres
e-mail: iod@mecinka.pl lub telefonując pod numer: 76 8713432
3. Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, na podstawie
zawartych z Tobą umów oraz, w pozostałych przypadkach, na podstawie udzielonej zgody.
4. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu wypełnienia obowiązków
prawnych ciążących na Administratorze, realizacji umów zawartych przez Zespół Szkolno –
Przedszkolny w Piotrowicach, a także w celach ściśle określonych przy udzieleniu zgody.
5. Podanie danych osobowych w przypadkach określonych przepisami prawa jest
obowiązkowe. W innych przypadkach, gdy podanie danych osobowych jest dobrowolne ich
niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy lub realizacja zadania publicznego
będą niemożliwe.
6. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres
niezbędny do realizacji zadań, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa,
nie krócej niż przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji.
7. Odbiorcami danych osobowych są organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące
zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie
i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a także inne
podmioty, które przetwarzają dane na podstawie określonych umów zawartych z Zespołem
Szkolno-Przedszkolnym w Piotrowicach.
8. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do
organizacji międzynarodowych.
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9. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania,
przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
10. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora
przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
11. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które
polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby
fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej
sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania,
lokalizacji lub przemieszczania się.

