SZKOŁA PODSTAWOWA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI w RYMANIU
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA
W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ – PRZETWARZANIE
DANYCH PRACOWNIKÓW W CZASIE PRACY ZDALNEJ
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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (Dz. Urz. z 04.05.2016
r. UE L119, s.1 do 88), dalej RODO, informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SZKOŁA PODSTAWOWA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI w
RYMANIU, ul. Szkolna 2, 78-125 Rymań, e-mail: rymangm@interia.pl, tel. +48 94 35 83 220, w imieniu, której
działa Dyrektor Szkoły, zwana dalej Administratorem; Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: Dariusz Florek,
adres poczty elektronicznej e-mail: iod@ordonotitia.pl ;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: realizacji i wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Szkole
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie
publicznym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, tj. obsługi przez administratora pracowników w zakresie wypełnienia
obowiązku wynikającego z przepisów prawa oświatowego w związku z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia
20.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz rozporządzeń zmieniających
związanego z organizacją obowiązku szkolnego, pracy zdalnej i prowadzenia kształcenia na odległość;
Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku, danych identyfikacyjnych i danych kontaktowych mogą być
przekazywane do państwa trzeciego - Stanów Zjednoczonych Ameryki /organizacji międzynarodowej w ramach
korzystania przez Szkołę z usług serwisów społecznościowych, przestrzeni dyskowej w chmurze informatycznej i
zawartego w nich oprogramowania i systemów informatycznych – poczta elektroniczna, Microsoft Office 365 i
Facebook następujących firm: Microsoft i Facebook na podstawie:
1. na podstawie zgody, wyrażonej w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy i jednoznaczny jako okazanie woli w
formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwalającego na przetwarzanie danych
osobowych na ww. profilach społecznościowych,
2. zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej
administratorowi, w celach związanego z organizacją obowiązku szkolnego, pracy zdalnej i prowadzenia
kształcenia na odległość, ze szczególnym uwzględnieniem praw osób, których dane dotyczą;
3. na podstawie decyzji Komisji Europejskie stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony: Decyzja w sprawie Tarczy
Prywatności UE-USA przyjęta w dniu 12 lipca 2016 r., z dniem rozpoczęcia obowiązywania od 1 sierpnia 2016 r.
Może Pan / Pani uzyskać kopię danych osobowych zawartych na Profilach wymienionych Firm przekazywanych do
państwa trzeciego zgodnie z opisanymi Zasadami dotyczącymi danych serwisów: Microsoft i Facebook lub
bezpośrednio po zalogowaniu się do serwisów i profili społecznościowych.
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), na adres:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej zamieszczonej na BIP i tablicach informacyjnych Administratora, w
tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i
prawie ich poprawiania.

………………………………………………………………………
(podpis rodzica/ców, lub opiekuna prawnego)

