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(art. l4 RODO - dane osobtlwe poł,skane w sposób inny nii od osob|, której dane dotl,clq1

Zespól Szkolno-Przedszkolnl, nr 1 w Brodnic.,

Stan prawny na dzień: 1 l rvrześnia 2020 r.

Zgodrrie z u1, 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radr, (I]E) 201616]9 z dnia ż] kr.vietnia 20l6 r. ri sprarvie ochron1 clsób

95i,l6/WE (zlvanego rór,ł,nież ogóInlnl rozporzaclzenietn o clchrollie daIl1,ch osoborv""-,ch lub RODO) inlbrnluje się. il:

Dane teleadresorre: ul.3 Maja 1.87-300 Brodnica. tel. (056) 19 823 43. adres e-nrail: zsplbrodnicalł-lspl.pl.

2) Administrator rrl,znaczył Inspekora Ochron1, Danl,ch. którego iunkcję pcłni Pani N{onika Ratkorl,ska. z któn,m moźna kontaktolrać się

poprzez pocztę elektroniczną pod adresem e-mai]: m.ratkorrska'@spl.pl ortz korespondencljnie na adres Administratora.

3) Administrator gromadzi i przetrrarza clane osoborve na podstarrie przepisórr prawa. \\ szczególności pralva ośr,viatolrego i kodeksu pracy

w celu realizac.ji zadań statuto\\}-ch lub udzielonlch zgótl. Dane osoborve przetwarzane będą przez Aclministratora rrllącznie rv przlpaclkrr

posiadania przez niego podstiirr prarrnych ,"r.1 nika.jacy,ch z art, (l ROD().

,l) Kategorie l)ani/Pana danl,ch osoborvy,ch to np, inlię. nazrvisko inuttler dor,r,odtr osobistego (rv przypadku uporrżnienia PaniiPana do

odbioru dziccka z placórvki przcd ukończenienl przez niego 7, roku ży,cia).

5 ) Administrator może przet\\,arzać clane osoborr e rł, postaci rr izerunku na podstar.vie afi. 6 ust. l 1it. e" l RODO zgodnie z art. 108a usta\\ \, z

dnia l .i grudnia 20 l 6 r. - Prarvo oślr iatorye (t.i. Dz. U . z 20ż0 r. poz. 910 z późn. zm.), 1ako. że jest to niezbędne do zapetnienia bezpieczeństrva

uczniórł i pracolvnikórv oraz ochronl,mienia (rrp. rrronitoriIrg *izr_inr ),

ó) ()dbiorcami danl,ch osobow,y,ch nltlgą bl,c li1 łącznic podmiot1, uprarvnione do uzyskania danych osoborr1 ch na poclstariie przepisórr prarva

lub uprzeclnio udziclonl,ch zgócl np.:

- iIrni adnlinistratorz1, clany,ch. którz1 otrzynla.ją dane lv zrviązku z realizacją w,lasnl,ch cel(;lr,

- podmiot1. którym clane zostaĘ porlierzone tzw. podlrriotl,przetrvarzające dane rr ilnieniuAdrrrinistratora.

- organ} publiczne z rl1,.jątkiem organór,v publicznl,ch. które rnogą otrz},m},waó dane osoborye rr ramach konkretnego

postęporvania zgodnie z prawem Unii lub prawem państrł,a członkorvskiego.

7) Pani/Pana dane osobor.ve przet\\,alzane będą do czasu istnienia podsta\D do ich przetlr,arzania. lv Ęm rórvnież przez tlkres przen,idzian1,,r,v

z Panią./['anenl.

8) l'osiada l)ani/['an prarvo clo żądania od Adnlinistratora:

- dostępu do danych osoborvych na podstalvie art. l5 RODO.

- Sprosto\\:ania dany,ch osobor.vyclr na podstawie ań. 16 RoDo.

- usunięcia dany,ch osoborrl,ch, o ile ,,i_r. stępuj ą przesłanki określone rv art. 1 7 RODO.

- ograniczenia przetrvarzania danl,ch osobo*_l,ch" o ile *ystepują przesłanki określone rv ań. 18 RODO.

- sprzecirru r.vobcc przctrrirrzania danl,ch osobolil,ch na poclstariic ań. 2l RODO.

- przenoszenia danl,ch osobolvych na podstarvie art, 20 RODO.

Warszarva). gdl,trzna Pani/Pan. że przetwarzanie Pani/Pana danl,ch osobolrvclr nantsza przepisy RODO.

l0) \\' przl,padku przetrvarzania danl,ch osoborl,1,ch na podstari,ie lwrażonej przez Pani{Pana zgod1, posiada Pani/Pan prarvo do cofnięcia

zgodl-rv dor,volnl,m momencie bez ripłl"r,vu na zgodność z pra\\em przetrvarzania, którego dokonano przez cofnięciem zgody,.

ll) Podanie danl,ch osobowl,cl.jest obolviązkori.e z urvagi na rrl,nlogi tlsta\\o\\e 1ub unrorrnc. a rv pozostałyt-tr zakresie.jest dobrorr-olne.

Konsekrvencją rriepodania danl,ch osobor,rych może być np. brak możlirvości realizacji czl nności statut()\\J ch lub niezaw,arcie Llrno\\},

l2) Zródłen l'ani/Pana danl,ch osoborvych nlogą być osob1, t\zycz.ne lub podniot1, publiczne (np. roclzice clziecka rv przvpaclklt r.vr.v.

uporiażnienia Pani/Pana do odbiorrr dziecka z plactirvki). Zródło danl,th os{)bo\\\ch zostanie podane przl,kontakcie z PaniąL/Panenl,

l3) Pani/Pana clane osobor.ve nie będą przetwalzane ,"v sposób zautomat},zo\\any oraz nie bedą podlegaĘ profilowaniu.

l 4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekaz.r,rvane do państrv trzecich.


