KLAUZULA INFORMACYJNA
W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. JERZEGO ZIĘTKA W KATOWICACH

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 (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4 maja 2016 r., Nr 119, s.1), informujmy:
1. Administratorem Państwa danych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jerzego Ziętka
siedzibą w Katowicach 40 – 018, przy ul. Granicznej 46, tel. 32/255-34-50, email:
dyrektorsp4katowice@o2.pl.
2. W sprawach przetwarzania oraz ochrony danych osobowych można się kontaktować
z wyznaczonym Inspektorem Danych Osobowych: Agata Krystek-Jadwiżuk tel. 32 606-13-23
email: iod@jednostki.cuw.katowice.pl.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych wynikających m. in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.
U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
(Dz. U. 2017 poz. 59), ustawy z dnia 14 grudnia 2016 – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2018 poz. 60), ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (Dz. U.
z 2018 r. poz. 967) oraz art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz innych obowiązków wynikających z przepisów prawa
krajowego.
4. Podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z art. 40 ustawy z dnia 14 grudnia - Prawo
oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59).
5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie delegacji zawartych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. –
Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59), a dane archiwalne przez czas wynikający z ustawy
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
6. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji obowiązku
wynikającego z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59).
7. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. Prawa te są realizowane uwzględniając
przepis prawa na podstawie którego dane są przetwarzane oraz uwzględniając obowiązek
wywiązywania się przez administratora z obowiązków wynikających z przepisów prawa i
realizacji założonych zadań.
8. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
10. Zasady przetwarzania Państwa danych na stronach WWW szkoły określa Polityka Prywatności
dostawcy serwisu internetowego, na których znajduje się strona WWW.

