Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Św.
Królowej Jadwigi w Bieńkówce z siedzibą Bieńkówka 398. 34-212 Bieńkówka.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Jarosław Myślak, z którym można
kontaktować się pod adresem poczty elektronicznej iod@budzow.pl lub pisemnie na
adres siedziby administratora.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań dydaktycznych
wychowawczych i opiekuńczych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit.
g RODO, w związku z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, (Dz. U. t.j.
z 2018 poz. 966) rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia
2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i
placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i
opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji(Dz.U. z 2017 poz. 1646),
rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w
sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych
przedszkolach i szkołach (Dz.U. z 1992, poz. Nr 36, poz. 155, ze zm.),
rozporządzeniem
Ministra
Edukacji
Narodowej
i
Sportu
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych
i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003, Nr 6, poz. 69, ze zm.).
4. Dane osobowe dzieci obejmują w szczególności imię i nazwisko, dane adresowe,
kontaktowe oraz powiązane dane rodziców i/lub prawnych opiekunów oraz inne
niezbędne do realizacji konkretnego zadania.
5. Dane nie będą udostępniane do państw trzecich. Mogą być udostępniane podmiotom
przetwarzającym w szczególności w zakresie obsługi administracyjnej jak Gminny
Zarząd Obsługi Oświaty oraz dla potrzeb prowadzenia elektronicznego dziennika.
6. Dane będą przechowywane przez okres wskazany w Jednolitym Rzeczowym Wykazie
Akt i przepisami o archiwizacji.
7. Posiada Pani/Pan prawo do:
7.1.żądania dostępu do swoich/dziecka danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
7.2.wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
7.3.przenoszenia danych,
7.4.wniesienia skargi do organu nadzorczego,
7.5.cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli podstawą ich
przetwarzania była zgoda.
8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę stanowi przepis prawa
powszechnie obowiązującego. Konsekwencją niepodania danych może być
uniemożliwienie podjęcia czynności.
9. Przekazane dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w
tym profilowaniu.

