Szanowna Pani / Szanowny Panie
Wypełniając obowiązki nałożone na Szkołę jako administratora danych uczniów zwracam się
o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych waszej córki / syna oraz informuję was o zasadach
przetwarzania danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 i art. 7 ust. 3 informuję, iż:
1. administratorem danych osobowych jest Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Przedszkolnymi
(ul. Piastowska 1, 57-200 Ząbkowice Śląskie)
2.

powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować pisząc na
adres mailowy: iod@koptyra.pl. Chętnie odpowie on na wszystkie pytania i wątpliwości związane
z przetwarzaniem przez Nas Pana/i danych osobowych,

3.

dane osobowe będą przetwarzane w celu i na podstawie:



realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych na podstawie wynikającej z art. 6 ust.
1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe,
realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora
na podstawie wynikającej z art. 6 ust. 1 lit. c RODO (m.in. monitoring wizyjny, archiwizacja
dokumentów),
realizacji zadań objętych wyrażoną zgodą rodzica, na podstawie wynikającej z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów, a dane
objęte zgodą do czasu cofnięcia zgody,



4.
5.

ma Pan/i prawo do dostępu do treści danych osobowych dziecka oraz ich sprostowania, żądania
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia
zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie
odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6.

ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, w razie uznania przez Panią/Pana, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących
dziecka narusza RODO,

7.

podanie (przez Pana/Panią) danych osobowych dziecka jest obowiązkowe w zakresie objętym ustawą,
a w pozostałych sprawach dobrowolne,

8.

dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych oraz nie będą przetwarzane w
sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane

(-)
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2

***
Zgoda rodziców na przetwarzanie danych osobowych uczniów:
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych syna/córki ………………………………………......................…..
(imię i nazwisko dziecka) w postaci jego wizerunku w celu budowania pozytywnego wizerunku Administratora
w przestrzeni publicznej i w mediach w związku z działalnością Szkoły.

…………..……………………………………………………………
(data i podpis rodzica/opiekuna)

