Klauzula RODO
Potwierdzam, że zapoznałem/-am się z poniższą informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych
i zostałem/-am poinformowany/-a o tym, że:
Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Podstawowa w Strzelewie 86-014 Sicienko, Strzelewo 1.
Z Administratorem można skontaktować się osobiście w jego siedzibie, poprzez adres poczty elektronicznej
sp.strzelewo@sicienko.pl lub pisemnie pod podanym wyżej adresem.
Z naszym Inspektorem Ochrony Danych Krzysztofem Dziemian, można skontaktować się przy pomocy adresu
e-mail iod@rodo.pl
Cel przetwarzania:
Udostępnione przeze mnie dane osobowe moje / osób wymienionych we wniosku będą przetwarzane w celu
rozpatrzenia wniosku w celu realizacji czynności urzędowych tj. wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze w związku z realizowaniem zadań na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9. ust. 2 lit. g RODO,
zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe, ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i ustawą z dnia 9 czerwca 2011
r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Wymóg podania danych:
Podanie danych w celu prowadzenia sprawy przez ADO jest:
1. obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
2. dobrowolne, jeżeli podali Państwo dodatkowe dane we wniosku, uważa się to za wyrażenie zgody na
ich przetwarzanie.
Odbiorcy danych:
W związku z przetwarzaniem danych, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub
kategoriom odbiorców, takim jak:
1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na
zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
2. kontrahentom Administratora oraz innym podmiotom, które na podstawie przepisów prawa lub
innych stosownych umów podpisanych przez Administratora przetwarzają dane osobowe.
Okres przechowywania danych:
Dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia
18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67).
Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
Jeżeli podstawią prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9. ust. 2 lit. g RODO:
o prawo dostępu do treści danych
o prawo do sprostowania danych
o prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Prawo do cofnięcia zgody: Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a
RODO) dane będziemy przetwarzać do momentu jej wycofania, nie dłużej niż z okresem przechowywania
wskazanym powyżej. Zgodę można wycofać w każdej chwili, przesyłając wiadomość e-mail na wskazany
powyżej adres e-mail lub osobiście w siedzibie Administratora. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Jeśli dopatrzą się Państwo naruszeń ze strony ADO, co do
bezpieczeństwa przetwarzania tych danych, istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Aktualny
adres organu nadzorczego to: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
Państwa dane nie są przetwarzane poza obszarem Europejskim Obszarem Gospodarczym.
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(Podpis składającego / składających oświadczenie)

