KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ
ORAZ OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Drodzy Uczniowie,
Uczęszczając do naszej szkoły przekazujecie nam swoje dane osobowe, w celu wypełnienia obowiązków szkolnych.
Poniżej znajdziecie wszystkie informacje dotyczące przetwarzania Waszych danych. Informacje zawarte w tym
dokumencie, dotyczą również danych osobowych Waszych rodziców lub opiekunów prawnych.
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych.
Administrator to np. osoba lub instytucja, która gromadzi Twoje dane i dzięki temu wykonuje swoją pracę. My jako szkoła
wykonujemy swoje zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w związku z tym jesteśmy Administratorem
Twoich danych osobowych i danych osobowych Twoich rodziców (lub opiekunów prawnych). Kontakt z Zespołem Szkół w
Kocku jest możliwy:
 e-mail na adres: zskock@o2.pl
 lub listownie na adres: ul. Warszawska 41, 21-150 Kock
Z kim się możesz skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych
Administrator wyznaczył specjalną osobę Inspektora Ochrony Danych, który udzieli Ci szczegółowych odpowiedzi na
pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych. Aby się z nim skontaktować możesz napisać na adres
e-mail: iod@pcat.pl lub wysłać list na adres: ul. Warszawska 41, 21-150 Kock. Więcej informacji uzyskasz na naszej
stronie internetowej Szkoły http://zskock.com.pl/news.php
Jakie są cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu:


wykonywania naszych zadań jako instytucji oświatowo-wychowawczej, zapewnienia realizacji statutowych zadań
dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych i sportowych (na podstawie art. 6 ust. 1. lit. c RODO),



zapewnienia Twoje bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa naszych pracowników i ochrony mienia (na podstawie
art. 6 ust. 1. lit. c RODO),




informowania o naszej działalności na naszej stronie internetowej oraz na profilu Szkoły na Facebook np. poprzez
zamieszczenia zdjęć oraz nagrań, na których można Cię rozpoznać (na podstawie art. 6 ust. 1. lit. e RODO)
świadczenia opieki pielęgniarskiej i profilaktyki zdrowia (na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO).

Komu możemy udostępnić Twoje dane
Abyśmy zrealizowali swoje zadania Twoje dane przekazujemy do Kuratorium Oświaty, Ministerstwa Edukacji, Urzędu
Gminy/Miasta, podmiotom sprawującym profilaktyczna opiekę zdrowotną, organizatorom wydarzeń lub innym firmom albo
osobom, z którymi będziemy współpracować np. informatykom. Twoje dane mogą również zostać przekazane innym
instytucjom, jeśli będzie od nas tego wymagało prawo.
Przez jaki czas będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe
Twoje dane osobowe oraz Twoich rodziców będziemy przechowywać przez okres niezbędny do wypełnienia ciążących na
szkole obowiązków w tym przez okres trwania nauki, a następnie archiwizowane przez okres wynikających z przepisów
prawa.
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Nagrania z monitoringu będziemy przechowywać przez okres 30 dni chyba, że nagranie zostanie zabezpieczone,
wówczas przez okres 6 miesięcy od sporządzenia lub do czasu przekazania właściwej instytucji.
Czy musisz nam podać swoje dane osobowe
Konieczność podanie danych osobowych wynika z obowiązku ustawowego.
Jakie przysługują Ci prawa
Ponieważ przetwarzamy Twoje dane i Twoich rodziców masz prawo do:


dostępu do swoich danych oraz ich kopii;



sprostowania danych jeśli są błędne, uzupełnienia danych jeśli zauważysz, że są niekompletne;



ograniczenia przetwarzania danych np. jeżeli zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe do czasu sprawdzenia
ich prawidłowości – na okres pozwalający nam to sprawdzić;



sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w przypadkach, gdy masz do tego prawo;

Prawo wniesienia skargi
Jeśli Ty lub Twoi Rodzice uznacie, że przetwarzamy dane niezgodnie z przepisami prawa, macie prawo wnieść skargę do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Podczas podejmowania nauki w naszej szkole nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do
profilowania.
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