INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW ORAZ
RODZICÓW i OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
r. informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana dziecka danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Łąkcie Górnej, e-mail
splakta@zegocina.pl telefon 146131623 reprezentowana przez Halinę Pączek
2) Został powołany inspektor danych osobowych i ma Pani/Pan/dziecko prawo kontaktu z nim za pomocą adresu
e-mail skarbnik.audyt@onet.pl
3) Pani/Pana/dziecka dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu przeprowadzenia
rekrutacji zgodnie z obowiązkiem określonym w Ustawie – Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.
(Dz.U.2021.1082).
4) Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty,
którym administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych
(podmioty przetwarzające).
5) Pani/Pana/dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6) Posiada Pani/Pan/dziecko prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
7) Ma Pani/Pan/dziecko prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan/dziecko, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana/dziecka dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8) Podanie przez Panią/Pana/dziecka danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
9) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegać profilowaniu.
10) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów a po tym czasie przez okres
wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Zostałem poinformowany/a o celu przetwarzania, podstawie,
czasie usunięcia oraz moich prawach
…………………………………………………..

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КАНДИДАТІВ І
БАТЬКІВ ТА ЗАКОННИХ ОПІКУНІВ
Відповідно до статей 13(1) та (2) Загального регламенту про захист даних від 27 квітня
2016 року, я хотів би повідомити вам, що:
1) Адміністратором персональних даних вашої дитини є Початкова школа в ЛонктаГурна, електронна пошта splakta@zegocina.pl телефонна 146131623 представлена
Галиною Пончек
2) Призначено інспектора з персональних даних, і ви маєте право зв'язатися з ним через
електронну адресу skarbnik.audyt@onet.pl
3) Ваші персональні дані будуть оброблятися відповідно до статті 6(1)(.c) GDPR з метою
проведення набору персоналу відповідно до зобов'язання, викладеного в Законі - Законі
про шкільну освіту від 14 грудня 2016 року (Журнал законів від 2021.1082).
4) Одержувачем персональних даних можуть бути суб'єкти, уповноважені відповідно до
закону, і суб'єкти, яким адміністратор доручає виконання діяльності, що вимагає
обробки даних (обробників).
5) Ваші персональні дані не будуть передані третій країні / міжнародній організації.
6) Ви маєте право на доступ до своїх даних і право виправляти, видаляти, обмежувати
обробку, право на передачу даних, право на заперечення.
7) Ви маєте право подати скаргу до наглядового органу, якщо вважаєте, що обробка
персональних даних вашої дитини порушує положення Загального регламенту про
захист даних від 27 квітня 2016 року.
8) Надання вами персональних даних / Вашою дитиною є обов'язковим, коли необхідною
умовою для обробки персональних даних є юридичне положення.
9) Персональні дані не будуть оброблятися автоматизованим способом і не
підлягатимуть профілюванню.
10) Персональні дані будуть зберігатися протягом періоду, необхідного для досягнення
цілей, і після цього часу протягом періоду, необхідного положеннями загальновизнаного
законодавства.
Я був проінформований про мету обробки, основу, час видалення та мої права
...........................................................

