Nr sprawy ………………………………

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 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.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako RODO,
informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Szczepana
Dobosza w Sońsku, z siedzibą przy ul. Szkolnej 4 06-430 Sońsk, zwany dalej Administratorem.
Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych u Administratora: e-mail: szkola.sonsk@wp.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu
- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, tj. na podstawie art. 6 ust 1 lit. c)
rozporządzenia RODO;
4) dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z:
- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela,
- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
- ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,
- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
- ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
5) Pani/Pana dane nie będą udostępniane odbiorcom;
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa lub organizacji międzynarodowej;
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach prawa, w
szczególności wynikający z kategorii akt, do których klasyfikuje się niniejsza sprawa, wynikający z
obowiązujących przepisów prawa;
8) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec
takiego przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
9) posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych;
10) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu;
11) podanie przez Panią/Pana danych jest wymogiem ustawowym, zgodnie z przepisami wymienionymi
w pkt. 3 Informacji.
* niepotrzebne skreślić
** właściwe zaznaczyć
Informację otrzymałam/em
………………..…………………………...
(podpis)
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