Imię i nazwisko ucznia………………………………………………………………
klasa…………………………..
Imię i nazwisko
matki……………………………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko
ojca……………………………………………………………………………………………………….
KLAUZULA INFORMACYJNA
dotyczy bezpośredniego zbierania danych
Zgodnie z 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 (RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (również wizerunku) jest Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie reprezentowana przez Dyrektora.
2. Kontakt Inspektorem ochrony danych: korzuch@infoic.pl
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.
4. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie
niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Panu/Pani, z wyjątkami zastrzeżonymi
przepisami prawa, następujące uprawnienia:
 dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
 żądania ich sprostowania,
 usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
6. Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie
bez
wpływu
na
zgodność
z
prawem
przetwarzania,
którego
dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres administratora
danych osobowych (ADO) lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres:
sekretariat@bledow.edu.pl
8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego
w sprawach ochrony danych osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych
osobowych przez Administratora.
9. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
10. Okres przechowywania przetwarzanych danych osobowych: do zakończenia okresu edukacji
w ww. szkole po czym zostaną przechowywane zgodnie z okresami archiwizacji określonymi
w przepisach szczególnych w tym prawie oświatowym oraz ustawie dotyczącej okresów archiwizacji.
11. W
przypadku
wizerunku
uczestników
zajęć
świetlicowych
dane
przetwarzane
będą do momentu odwołania zgody.
Potwierdzam zapoznanie się z powyższą informacją.

Błędów, dn.............................

............................................ .............................................
(podpis matki/prawnego opiekuna)

(podpis ojca/prawnego opiekuna)
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