ZGODA DO UPOWAŻNIENIA NA ODBIÓR DZIECKA ZE ŚWIETLICY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgromadzonych w karcie
zgłoszenia do świetlicy przez Szkołę Podstawową im. ks. Jana Twardowskiego w Widomej
w celu odbioru dziecka (imię i nazwisko) ………………………………………………….. ze
świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2018/2019.
Jednocześnie oświadczam, że zastałam/zostałem poinformowana/poinformowany, że
wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz, że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym
momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na jej podstawie. Wycofanie zgody jest możliwe w taki sam sposób w jaki zgoda
została udzielona Administratorowi.

…………………………………………………………………
Data i podpis

Klauzula informacyjna RODO
Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Widomej
RODO

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Ustawa z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000), informujemy iż:

TOŻSAMOŚĆ
ADMINISTRATORA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Widomej, Widoma 51,
32-095 Iwanowice reprezentowana przez Dyrektora placówki

DANE KONTAKTOWE
ADMINISTRATORA

Z administratorem - Dyrektorem Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego
w Widomej można skontaktować się pod numerem telefonu 12-388-42-11, poprzez email
szkoły: sekretariat@szkolawidoma.pl lub na adres siedziby administratora: Widoma 51,
32-095 Iwanowice

DANE KONTAKTOWE
INSPEKTORA OCHRONY
DANYCH

Administrator – wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan
skontaktować poprzez email: iod@szkolawidoma.pl pod numerem telefonu 12-388-42-11
lub pisemnie na adres siedziby administratora: Widoma 51, 32-095 Iwanowice
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA
I PODSTAWA PRAWNA

- Prawidłowa realizacji zadań statutowych szkoły (dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych) określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
ustawie z dnia 12 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz innych przepisów prawa
regulujących funkcjonowanie szkoły publicznej,
Dane, które przetwarzamy zostały od Pani/Pana pozyskane podczas realizacji zadań
statutowych szkoły o charakterze dydaktycznym, wychowawczym i opiekuńczym;
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami
i procedurami związanymi z celami przetwarzania.

ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy szkoły.

PRZEKAZANIE DANYCH
OSOBOWYCH DO PAŃSTWA
TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI
MIĘDZYNARODOWEJ

Dane osobowe nie
międzynarodowej.

OKRES PRZECHOWYWANIA
DANYCH

Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji
celów przetwarzania, nie dłużej jednak niż do momentu wygaśnięcia obowiązków
przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
b) sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
c) usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
d) ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
f) przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego,
h) niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI
LUB OBOWIĄZKU PODANIA
DANYCH

Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka.
Rodzic/prawny opiekun przekazuje je za Pani/Pana zgodą i jest do tego osobą
uprawnioną.
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