Klauzula informacyjna
Zgodnie z ustawą z dnia 24 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r.
poz. 1000) zwaną dalej „ustawą” oraz 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.U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.)
zwanego dalej „RODO”, informujemy że:
1. Administratorem Danych Osobowych jest Zespół Szkół Publicznych w Rymanowie;
38-480 Rymanów , ul. Szkolna 2, reprezentowany przez Dyrektora ZSP, adres
email: lorymanow@interia.pl
2. W Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie powołany został Inspektor Ochrony
Danych; mgr Lesław Penar; adres email: iod.lorymanow@interia.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnione osoby;
- w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na
podstawie art.6 ust. 1 lit. c rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO,
- w związku z wyrażeniem zgody przez osoby, których dane dotyczą na
przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie
określonych celów na podstawie art.6 ust 1 lit. a cyt. rozporządzenia,
na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.
z 2018 r. poz. 996 ) , ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.
z 2018 r. poz. 967), ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.
z 2018 r. poz. 1457), ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji
oświatowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2159), ustawy z dnia 27 października 2017 r.
o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U z 2017 r. poz. 2203, ze zm.),
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie
sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji
przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów
dokumentacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1646), oraz innych, aktualnie obowiązujących
przepisów prawa.
4. Przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzeniem „e-dziennika” zostało
powierzone przez Administratora w formie zawartej umowy firmie VULCAN sp. z o.o.
z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wołowska 6, 51-116 Wrocław.
5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia oraz dobrego imienia administratora
danych osobowych, na terenie Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie funkcjonuje
monitoring wizyjny, obejmujący swym zasięgiem teren szkoły oraz zlokalizowane na
nim obiekty.
6. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do ich otrzymywania na
podstawie przepisów prawa lub inne podmioty, w przypadku posiadania przez nie
podstaw prawnych do legalnego przetwarzania danych.

7. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji
celów, dla których dane te są przetwarzane, bądź też okres wynikający z innych,
aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
8. Osoba której dane dotyczą ma prawo do żądania od Administratora Danych
Osobowych dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych; ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa, jeżeli jej zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ustawy i/ lub
RODO.

9. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej na zasadach wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów
prawa.
10. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu
11. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe.

