KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (Dz. Urz. UE L 119/1, z 4 maja 2016 r.), zwanego dalej RODO, informujemy, iż:
1) Administratorem danych osobowych jest Katolicka Szkoła Podstawowa im. bł. abp. A. J.
Nowowiejskiego i bł. bp. L. Wetmańskiego w Płocku z siedzibą przy ul. abp. A. J.
Nowowiejskiego 2A, e-mail:kontakt@stanislaum.pl
2) Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) lub e) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) i
b) RODO. Dane osobowe dziecka i jego opiekunów prawnych zostały przekazane szkole
podczas wypełniania wniosku o przyjęcie dziecka do Szkoły. Podanie danych osobowych
jest wymogiem ustawowym i warunkiem koniecznym do realizacji zadań statutowych
Szkoły. Pozostałe dane są przetwarzane za Twoją dodatkową zgodą są to m.in. zgody na
udostępniania wizerunku i danych uczniów na stronach internetowych i portalach
społecznościowych.
3) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą organy w zakresie nadanym im przez
prawo uprawnień. Szkoła przekazuje dane osobowe uczniów na podstawie przepisów
określonych w ustawach i rozporządzeniach dotyczących placówek oświatowych.
Odbiorcami danych osobowych są m. in.: Ministerstwo Edukacji Narodowej – System
Informacji Oświatowej, Kuratorium Oświaty, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, Organ
prowadzący – Diecezja Płocka, Zarząd Jednostek Oświatowych, MOPS, ubezpieczyciel
na podstawie wniosku zgłoszenia szkody, inne podmioty na wniosek np. Sądu. Pewne
dane mogą być przekazywane innym podmiotom (np. świadczącym usługę dziennika
elektronicznego czy sekretariatu) po zawarciu przez Szkołę umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych.
4) Dane osobowe uczniów będą przechowywane przez Szkołę przez okres niezbędny do
realizacji celów wynikających z pkt 2 w edukacji oraz z obowiązków wynikających z
Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach dla celów
archiwizacji. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu
określonego w tej zgodzie lub do momentu wycofania zgody.
5) Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, a po ustaniu okresu ich przechowywania prawo do ich
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w myśl obowiązujących przepisów.
6) Dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem
decyzji, w tym profilowaniu.
7) Dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią
Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej,
8) Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

