KLAUZULA INFORMACYJNA

Działając zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, zwane dalej RODO) informuje się, że:
1) administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w ramach czynności wykonywanych w Szkole
Podstawowej nr 7 w Świdniku lub Przedszkolu Integracyjnym nr 5 w Świdniku jest Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr 1 w Świdniku zwany dalej Administratorem, reprezentowany przez Dyrektora ZSP1;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: iod-j@e-swidnik.pl.;
3) dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 niezbędnym do wypełniania obowiązków ciążących na Administratorze w związku z realizacją
zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ZSp_1, wynikających z właściwych
przepisów powszechnie obowiązującego prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 niezbędnym do wykonania zadania realizowanego interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e)
RODO;
 niezbędnym do zapewnienia opieki zdrowotnej, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;
 określonym w wyrażonej przez Panią/Pana zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO;
4) odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania
danych oraz mogą być podmioty, które na podstawie odrębnej umowy powierzenia przetwarzają
dane osobowe administrowane przez Administratora;
5) dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do prawidłowego wypełniania zadań
nałożonych na Administratora przez właściwe przepisy oraz w okresie niezbędnym
do archiwizowania dokumentacji wynikającym z właściwych przepisów prawa;
6) ma Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, prawo do żądania dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu
wobec takiego ich przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego,
cofnięcia lub odwołania uprzednio udzielonej zgody;
7) podanie danych jest niezbędne do realizacji nałożonych zarówno na Administratora, jak i na
rodziców / opiekunów prawnych określonych przepisami prawa uprawnień i obowiązków;
8) na podstawie udostępnionych prze rodziców / opiekunów prawnych danych osobowych mogą być
podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, lecz nie będzie dochodziło do profilowania;
9) wizerunek i dane osobowe uczniów (imię i nazwisko) mogą być umieszczane na stronie internetowej
szkoły: sp7.swidnik.pl i stronie szkoły na Facebooku i Instagramie w celu promocji działań
dydaktyczno-wychowawczych szkoły i osiągnięć uczniów;
10) wizerunek i dane osobowe podopiecznych PI5 (imię i nazwisko) mogą być umieszczane na stronie
internetowej przedszkola: pi5swidnik.szkolnastrona.pl w celu promocji działań dydaktycznowychowawczych szkoły i osiągnięć uczniów;
11) dane osobowe ucznia związane z jego stanem zdrowia, w związku z jego funkcjonowaniem w szkole
(np. przeciwwskazania do wykonywania określonych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego,
problemy emocjonalne, psychologiczno-pedagogiczne) przetwarzane są na wyraźną zgodę rodzica /
prawnego opiekuna;
12) dane osobowe podopiecznego PI5 związane z jego stanem zdrowia, w związku z jego
funkcjonowaniem w przedszkolu (np. przeciwwskazania do wykonywania określonych ćwiczeń na
zajęciach wychowania fizycznego, problemy emocjonalne, psychologiczno-pedagogiczne)
przetwarzane są na wyraźną zgodę rodzica / prawnego opiekuna;
13) w ZS-P1 w budynku przy ul Al. Armii Krajowej 3 przetwarza się dane osobowe za pomocą
monitoringu wizyjnego wewnętrznego i zewnętrznego w celu:
 - zwiększenia poczucia bezpieczeństwa społeczności szkolnej oraz osób przebywających na terenie
ZS-P1;
 - ograniczenia zachowań niepożądanych, destrukcyjnych, zagrażających zdrowiu, bezpieczeństwu
uczniów, nauczycieli i pracowników ZS-P1;
 - wyjaśniania sytuacji spornych;
 - ustalania sprawców zachowań nagannych w ZS-P1 (niszczenie mienia, kradzieże, itp.);
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- zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki;

14) Wgląd w nagrania mają osoby upoważnione oraz osoby, których dane są przetwarzane.

