Klauzula informacyjna dla osób upoważnionych do odbioru dzieci
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Informuję, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii
Konopnickiej w Żyrardowie z siedzibą przy ul.Narutowicza 35
2) Można się z nami kontaktować poprzez numer telefonu 46 855 35 37 lub adres email
sp2@zyrardow.pl

3) Można skontaktować z naszym inspektorem danych osobowych pod 22 350 01 40 bądź
adresem e-mail: iod.sp2@zyrardow.pl
a) Dane osobowe przetwarzane będą w celu odbioru dziecka ze szkoły przez osobę
upoważnioną.
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie:
a) imię i nazwisko;
b) numer dowodu osobistego;
c) numer telefonu kontaktowego.
5) Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 105 Ustawy z dnia 14 grudnia
2016r. Prawo Oświatowe.
6) Dane osobowe mogą zostać udostępnione Organom Państwowym na podstawie
przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie
obsługi administracyjnej, informatycznej lub innej niezbędnej do realizacji zadań
nałożonych na Administratora.
7) Przetwarzanie danych osobowych dziecka jest niezbędne do realizacji wyżej
wymienionego celu.
8) Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji
międzynarodowych.
9) Dane osobowe będą przez nas przechowywane do 31 sierpnia 2019r.
10) Pani/Pana dane osobowe uzyskaliśmy od rodzica lub prawnego opiekuna dziecka.
11) Ma Pani/Pan prawo do:
a. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania;
b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
c. przenoszenia swoich danych osobowych,
d. cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym
momencie,
e. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
12) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter
dobrowolny, jednakże niepodanie danych uniemożliwi realizację wyżej wskazanego
celu.
13) Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
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Przyjąłem/przyjęłam do wiadomości (data i podpis)

