OŚWIADCZENIE
W związku z wejściem w życie nowych przepisów 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 „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych
oraz o przysługujących prawach z tym związanych.
Korzystanie z naszej strony internetowej jest możliwe bez podawania danych osobowych.
Jeśli dane pobierane są automatycznie podczas odwiedzin naszych stron internetowych
przetwarzane są zgodnie z aktualnymi regulacjami ustawowymi dotyczącymi ochrony danych
osobowych. Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne a nie ma ustawowych
podstaw do takiego przetwarzania, pozyskujemy zgodę niezbędną do przetwarzania danych.
Nie wykorzystujemy profilowania osób odwiedzających naszą stronę.
1. Dane kontaktowe jednostki:
Administratorem Danych Osobowych jest:
Szkoła Podstawowa w Lewkowie, ul. Szkolna 6
63-410 Ostrów Wielkopolski 2
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych
kontakt: gralen2@wp.pl
Administrator, jeżeli ma uzasadnione wątpliwości, co do tożsamości osoby fizycznej
składającej żądanie lub pytania może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych
do potwierdzenia tożsamości osoby, której dane dotyczą.
Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Na podstawie art. 13. „RODO”
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań szkoły i nie będą
udostępniane innym odbiorcom.
3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa,
w zakresie funkcjonowania szkoły, zawarte umowy oraz udzielone zgody.
4. Podanie danych jest niezbędne do realizacji zadań Szkoły, w przypadku niepodania danych
niemożliwe jest zawarcie umowy.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres wymagany określony przez przepisy
obowiązującego prawa.
Na podstawie art. 15. „RODO”
6. Macie Państwo prawo do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane
są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce do uzyskania dostępu do nich oraz
następujących informacji:
O celach przetwarzania, informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane
osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich
lub organizacjach międzynarodowych, w miarę możliwości planowany okres
przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu,
prawo do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu
wobec takiego przetwarzania, jeżeli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby,
której dane dotyczą prawo do dostępnych informacji o ich źródle.
Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających
przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą,
administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów
administracyjnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną
i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się powszechnie stosowaną drogą
elektroniczną.
Na podstawie art. 16. „RODO”
7. Macie Państwo prawo do żądania sprostowania przetwarzanych danych osobowych oraz
uwzględniając cele przetwarzania prawo do żądania uzupełnienia niepełnych danych
osobowych. Jeśli chcielibyście Państwo skorzystać z prawa do sprostowania danych, możecie
Państwo zwrócić się do administratora danych celem naniesienia niezbędnej korekty.
Na podstawie art. 17. „RODO”
8. Macie Państwo prawo żądać usunięcia swoich danych w szczególności wtedy,
gdy gromadzenie danych nie jest już konieczne, gdy Państwo odwołaliście zgodę
na przetwarzanie danych, gdy Państwa dane są przetwarzane niezgodnie
z prawem lub zostały pobrane niezgodnie z prawem i istnieje obowiązek prawny do usunięcia
danych zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem narodowym. Prawo do bycia
zapomnianym nie znajduje jednak zastosowania, gdy istnieje prawo do swobodnego
wyrażania opinii lub swobody informacji, gromadzenie danych jest niezbędne do spełnienia
zobowiązania prawnego (np. obowiązków przechowywania), usunięcie danych nie jest
możliwe z tytułu ciążących na administratorze obowiązkach archiwizacyjnych lub
gromadzenie danych służy dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych.
Na podstawie art. 18. „RODO”
9. Macie Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych, gdy
kwestionujecie Państwo poprawność danych, ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem,
odmawiacie Państwo usunięcia swoich danych osobowych i żądacie w zamian ograniczenia
przetwarzania, gdy konieczny cel przetwarzania przestaje istnieć lub sprzeciwiliście się
przetwarzaniu danych zgodnie z art. 21 ust. 1, lub administrator nie potrzebuje już danych dla
swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub
dochodzenia roszczeń;
Na podstawie art. 20. „RODO”
10. Macie Państwo prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, w powszechnie
stosowanej formie, by przekazać je bez uszczerbku innej jednostce odpowiedzialnej, jeżeli:
- przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a)
lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b); oraz b),
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
- wykonując prawo do przenoszenia danych na mocy ust. 1, osoba, której dane dotyczą, ma
prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio
innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe,

- Wykonanie prawa, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, pozostaje bez uszczerbku
dla art. 17. Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy
publicznej powierzonej administratorowi.
Na podstawie art. 21. „RODO”
11. Macie Państwo prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec pobierania, przetwarzania lub
wykorzystywania swoich danych osobowych do celów bezpośredniego pozyskiwania lub
badania rynku i opinii oraz marketingowego (promocyjnego) przetwarzania danych, chyba,
że możemy przedłożyć przekonujące i wymagające ochrony dowody dotyczące przetwarzania
danych, które to dowody przewyższają Państwa interesy, prawa i wolności. Ponadto nie
możecie Państwo skorzystać ze swojego prawa do wyrażenia sprzeciwu, gdy przepis prawa
przewiduje pobieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych lub obliguje do pobierania,
przetwarzania lub wykorzystywania tych danych.
Na podstawie art. 77. „RODO”
12. Przysługuje Państwu prawo do składania skargi do właściwego organu nadzoru, jeśli
uważacie, że w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych doszło do naruszenia
prawa.
Na podstawie art. 7 ust 3 „RODO”
13. Udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych możecie Państwo odwołać
bez podania przyczyny.
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

