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Klauzula informacyjna - RODO
 

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. św. Mikołaja w Bytomsku,
32 – 731 Żegocina, reprezentowana przez dyrektora szkoły.

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
 z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem:  skarbnik.audyt@onet.pl 

3. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami Prawa oświatowego, w tym w szczególności
Rozporządzenia MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji
przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji

4. Dane będą przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności szkoły.
5. Odbiorcami danych mogą być podmioty realizujące dla szkoły usługi wspierające jej statutową działalność, które przetwarzają dane w imieniu

szkoły jako ich administratora. Przetwarzanie odbywa się wówczas na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
6. Dane nie będą przekazywane poza obszar działania RODO. 
7. Dane będą przetwarzane do czasu uczęszczania ucznia do szkoły, a następnie przechowywane przez okres archiwizowania danych dzienników

lekcyjnych, zgodnie z obowiązującymi w szkole regulacjami dotyczącymi archiwizacji (zazwyczaj 5 lat od początku roku kalendarzowego,
następującego po roku, w którym uczeń opuścił szkołę).

8. Podanie danych jest obowiązkowe, obowiązek ten wynika z przepisu §8 ust 2 Rozporządzenia MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu
prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz
rodzajów tej dokumentacji.

9. Zgodnie z przepisami RODO przysługuje Państwu prawo:

dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
do ograniczenia przetwarzania danych,
do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Treść powyższej klauzuli informacyjnej będzie dostępna wraz z aktualnym kontaktem do
     Inspektora Ochrony Danych i Administratora Ochrony Danych będzie zamieszczona na stronie
    Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły.

 

 

 

 

METRYKA

Liczba odwiedzin: 66

Podmiot udostępniający informację: Szkoła Podstawowa im. św. Mikołaja w Bytomsku

Osoba wprowadzająca informację: Lucyna Nowak

Osoba odpowiedzialna za informację: Lucyna Nowak

Czas wytworzenia: 2020-04-12 11:08:29

Czas publikacji: 2022-02-09 13:00:53

Data przeniesienia do archiwum: Brak danych

Data realnego wytworzenia informacji: 2020-04-12
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