Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych ogólna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 – dalej RODO)
informuję, iż:
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych w Mońkach z siedzibą przy ul. ul. Tysiąclecia 15, 19-100 Mońki, NIP
5461275335, REGON 451097071
b) Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod numerem telefonu
888050176 lub mailowo: inspectordanychosobowych@gmail.com
1) Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
 zgoda, jeśli nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania (art. 6 ust. 1 a lub art. 9 ust. 2
lit. a RODO),
 realizacja umowy, stosunku pracy i obowiązków pracodawcy (art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 9
ust. 2 lit. b RODO),
 realizacja nałożonych na Administratora obowiązków (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. d RODO),
 prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 f RODO),

c)

d)
e)
f)

g)

h)
i)

 ustawa o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457).
Odbiorcą danych osobowych będą podmioty upoważnione do przetwarzania na
podstawie umowy powierzenia danych w w/w celu oraz podmioty upoważnione na
podstawie przepisów prawa.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
Dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody, zakończenia
współpracy, umowy lub nauki, bądź na podstawie przepisów archiwizacyjnych.
Każdy posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna),
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna, iż przetwarzanie
danych osobowy jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych lub przepisy krajowe.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji w/w celu.
Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie
profilowania.

