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(urt, l3 RODO - dlne osobowe pozyskane od osoby, której dane dolJ:czq)

zespół szkolno-przedszkolny nr l w Brodnicy

Stan pralvny na dzień: 1 1 września 2020 r.

Zgodnie zafi. 13 rozporz,ądz.enia Parlamentu Europe.jskie_uo i Rad1,(LIE) 20161679 zdnia27 kwietnia 20 l6 r. lv sprarrie ocl"rron1,osób

fizrcznvclt lv zrviązku z przetu.arzanicm cianl,ch osoborv_vch i rv sprari,ie srrobodneso przeplrrvu takich danl,ch oraz uclrl lenia

dlrektvrr1 95i46/WL] (zrvancgo rórlniez ogóln1 m rclzporządzeniem o oclrronie danrch osoborvl,ch lub I{OI)O) iIlfbrniLrie się. iz:

l ) Adnlinistratorem Pani/Pana danlch osoborrvch.jest Zespół Szkolno-Przedszkclln1 rrr l rr Brodnic1,. który reprezentuie Dlrektor

j ednostki,

Dane teleadresow,e: ul. 3 Maja 4. 87-300 Brodnica" tel. (056) 49 823 43. adres e-mail: zsplbrodnical@spl.pl.

2)Administralor rvyznaczył Inspektora Ochron1 Danl,ch. którego funkcję pełni Pani ir,Ionika Ratkor.vska. z którym mozna kontaktou ać

się poprzez pclcztę elektroniczną pod adresem e-mail: m.ratkorvskat@sp l.pl oraz korespondencl,inie na adres Administratora.

_3) Administrator grornadzi i przettlarza clanc osobollc na poclstarvie przepisór.r pra\\a. \\ szczególności pralva oślviatolieeo i kodeksu

prac\ \\ celu realizacji zirdań stirtutorlvch lub udzielonych z_qód. Dane osoborve prżet\\arzane będą przez Administratora llr lącznie rr

przl,padku posiadania przez niego podslau pral,,nvch rvl,nika.iących z art. 6 RODO.

.l) Administrator moze przetrvarzać dane osoboli e lv postaci wizerunku na podstau ie art. 6 ust. l lit. e, f ROD() zgodnie z aft. I08a

usta\\a, z dnia 14 grudnia 20l6 r. - Prarvo ośrviatolr e (t.j, Dz. U. z2020 r. poz. 910 zpoźn. zm). jako. że jest to niezbędne do zaperlnienia

bezpieczeństlva uczniólv ipracorinikórr oraz ochronl,mienia (np. monitoring wizl,jn1,).

5) ()dbiorcami danych osobor.vvch mogą bl,ć rvrłącznie podmiotl,uprarvnione do uzl,skania clanl,ch osobori,\,ch na podstarrie

przepisórr prarra lub uprzcdnio udzieIon1 ch zgód np..

- inni administratorz1, danl,ch. którzv otrz}ma.ią dane w zlviązku z realizac.ją rrłasnl,ch celór,v.

- podmiot_v. którym dane został1 polrierzonetzw. podmiot1"przetrrarza.jące dane rr imieniuAdministrltora.

- organy publiczne z rłl_iątkien organólr publiczny,ch. które mogą otrzvmlrvać dane osoborve r,l,ramach konkretnego

postępo\łania zgodnie z pra\\em Unii lub prawem państrva członkorł,skiego,

6) Pani/Pana dane osobowe przet\\arzane będą do czasu istnienia podstarvv do ich przetnarzania, rv §"m rórł,niez przez okres

przcri idzian1 rv przepisach clot; czącl,ch przechorr1 rvania i archirvizac.ji dokunlentacji. Czas przetlrarzania dan_u"ch osobolr1 ch zostallie

podanr prz1 konttrkcie z I'zrniąl'ancln.

7) Posiada Pani/Pan pralvo clo żądiinia od Adnlinistratora:

- dostępu do danych osobolvl,ch na podsta,,vie art. 15 RODO.

- sprostowania dan,vch osoborr r ch na podstarvie art. 1 6 RODO.

- usunięcia danych osobou1 ch. o ile \\-},stępują przesłanki określone lr art. l 7 RODO.

- ograniczenia przetr,r,arzania danl,ch osobor1,1,ch. o ile lvystępu.ją przeslanki określone \\ art. l8 RODO.

- sprzecirvu rvobec przctlvarzaniir danvcl,t osobowl,ch na poclstarvie art. 21 RODO.

- przenoszenia danych osobollvch na podstariie ar|.20 RODO.

8) i\,Ia l]ani/Pan prawo lvniesieniaskargi do organu nadzorczego. czyli Prezesa Urzędu Ochronl,Danych Osobolvl,ch (ul, Sta*ki 2.00-

l93 Warszarva). gd1"uzna PaniiPan. ze przet\\arzanie PaniiPana dan_vch osoborrlch narusza przepis1, RODO.

9) \V przl,padku przetrvarzania danl,ch osobo*,1,ch na podstarł.ie lwrażonej przezPani|Pana zgody posiada PaniiPan prarro do

cothięcia zgod1" w dorvolnl"nr momencie bez ri,płl,rvu na zgodność z prawem przetrr arzania. którego dokonano przez cothięciem zgodr.

10) Podanie danych osoborvyclr jest obolliazkori,e z ttrragi na rrl,tnogi usta\\o\\e lub umorvne. a w pozostirlvm zakresic jest

clobrorrolnc. Konsekwencją niepodania dan1 cłr osoborv,vch może b_vć np. brak możliu,ości realizac]i cz},nności statuto\\}ch lub

niezauarcie umo\\y.

l l ) Pani/Pana dane osobolve nie będą przet\\ arzane rr sposób zautomatvzo\\ an) oraz nie będą podlegały profilorvaniu.

l2) Pani/Pana dane osoborve nie będą przekazl,rvane do państrv trzecich.


