Informacje dotyczące przetwarzania danych
Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 12 z siedzibą w Łodzi, 92306 Łódź, ul. Jurczyńskiego 1/3, tel. 42 672 94 27, e-mail: kontakt@sp12.elodz.edu.pl (dalej zwana
Szkołą).
Inspektor ochrony danych
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych poprzez adres e-mail: iod@sp12.elodz.edu.pl.
Cele i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO*). Szczegółowe cele przetwarzania danych zostały
wskazane w następujących przepisach:
1) ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
2) ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji zadań Szkoły. Ich niepodanie
będzie się wiązało z odmową przyjęcia dziecka do Szkoły.
Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami, którym mogą być przekazane Państwa dane osobowe są strony i uczestnicy postępowań
lub organy właściwe do załatwienia wniosku na mocy przepisów prawa, którym Dyrektor Szkoły
Państwa wniosek przekazał. Dane osobowe będą także udostępniane podmiotom, z którymi
Administrator podpisał umowę na realizację zajęć odpłatnych na terenie Szkoły oraz innym
uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Odrębną kategorię odbiorców, którym będą ujawnione Państwa dane są podmioty uprawnione do
obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług
serwisowych dla użytkowanych przez Szkołę systemów informatycznych.
Okres przechowywania danych
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe w okresie obowiązywania umowy, a następnie –
w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach – przez czas określony w tych przepisach.
Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich
usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się
z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
Informacja na temat profilowania
Nie będziemy przetwarzać Państwa danych w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.
*

Rozporządzenie 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

