Klauzula informacyjna
dla rodzica/prawnego opiekuna
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie
danych osobowych 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 (4.5.2016 L 119/36 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej,
informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa im.
ks. Józefa Poniatowskiego w Annopolu z siedzibą 23-235 Annopol, ul. Kościuszki 8
reprezentowane przez Dyrektora mgr Danutę Ryfkę
adres mail:
pspannopol@onet.pl, numer tel. (15) 8613032
2. Kontakt z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych Panią Martą Kozieł adres email: pspannopol@onet.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego
rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych
w Ustawie - Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. 2017, poz. 59) oraz
Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. 2017, poz. 2198) w celu
realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w
szkole.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres edukacji w Szkole
Podstawowej im. ks. Józefa Poniatowskiego w Annopolu i archiwizowane
5. Państwa dane i dane dzieci przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich
przetwarzania – czyli przez okres wynikający z przepisów prawa.
6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego
8. Rodzicom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych.
9. W oparciu o Państwa dane osobowe nie będą podejmowane wobec Państwa i dzieci
zautomatyzowane decyzje, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jest obowiązkowe ze względu
na przepisy prawa oświatowego jest warunkiem korzystania z usług naszej szkoły.

Danuta Ryfka
(podpis administratora danych)

