KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z przepisem 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 osobowych), zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, że
Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 14 im. Stanisława Staszica
w Pabianicach, ul. Ostatnia 15a, 95 – 200 Pabianice.
Z Administratorem można skontaktować się pod wyżej wskazanym adresem, pod adresem e mailowym sekretariat@spnr14pabianice.pl lub pod numerem telefonu 42 215-62-53, (fax) 42 215-60-10.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych w osobie Anny Żak, z którym można się
skontaktować pod adresem e – mailowym azak@daneosobowe-inspektor.pl
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia w celu odpowiedzi
na Pani/Pana korespondencję e – mailową na podstawie art. 6 ust.1 lit. b Rozporządzenia w celu wykonania
umowy lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia w wykonaniu obowiązków prawnych spoczywających
na Administratorze Danych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1943 z późn. zm.).
Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego
uprawnionych takich jak:
a) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
b) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej
z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach
archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania
dokumentów obowiązujących u Administratora.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich.
Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.
Przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) prawo do żądania sprostowania danych osobowych, jeśli są nieprawidłowe oraz do usunięcia danych
niekompletnych
c) prawo do usunięcia danych osobowych
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie
przepisu art. 21 Rozporządzenia
f) prawo do wniesienia skargi do organu ochrony danych to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych;
g) prawo do cofnięcia w każdym momencie każdej zgody bez podawania przyczyn oraz bez wpływu na
przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
Wyżej wymienione prawa może Pani/Pan realizować w każdym czasie, występując z odpowiednim żądaniem.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, wskutek braku zgody na przetwarzanie danych
osobowych, Administrator nie będzie mógł odpowiedzieć na Pani/Pana korespondencję, chyba, że odpowiedź na
korespondencję następuje wykonaniu obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze Danych
Osobowych.
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