KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
UCZNIÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W KIEŁCZEWICACH GÓRNYCH ORAZ ICH RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Drodzy Rodzice/Opiekunowie, korzystając z usług oświatowo – wychowawczych Publicznej Szkoły Podstawowej w
Kiełczewicach Górnych, podajecie nam swoje dane osobowe, a także dane Waszych Dzieci, czasami też te szczególnej
kategorii dotyczące stanu zdrowia. Poniżej znajdziecie wszystkie informacje dotyczące ich przetwarzania.
Kto jest administratorem danych osobowych
Administratorem Waszych danych osobowych oraz danych Waszych Dzieci jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Orła
Białego w Kiełczewicach Górnych reprezentowana przez Dyrektora, Kiełczewice Górne 41, 23-107 Strzyżewice.
Z kim możecie się skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych
Aby uzyskać wszelkie informacje o przetwarzaniu danych osobowych możesz skontaktować się z powołanym przez Szkołę
Inspektorem Ochrony Danych, na adres e-mail: sp.kielczewice@strzyzewice.lubelskie.pl, lub iod@pcat.pl bądź listownie na
adres: Kiełczewice Górne 41, 23-107 Strzyżewice.
Jakie są cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
Będziemy przetwarzać dane osobowe głównie w celu:
 wykonywania naszych zadań jako instytucji oświatowo – wychowawczej, zapewnienia realizacji statutowych zadań
dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych i sportowych;
 przeprowadzenia procesu rekrutacji do Szkoły;
 zapewnienia bezpieczeństwa uczniów oraz naszych pracowników i ochrony mienia Szkoły;
 skontaktowania się z Wami w sprawach organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem Szkoły;
 reklamowania i informowania o naszej działalności na stronie internetowej www.spkielczewice.strzyzewice.lubelskie.pl
oraz na Facebooku®, w tym poprzez zamieszczenie zdjęć oraz nagrań, na których można rozpoznać Wasz wizerunek
oraz wizerunek Waszych Dzieci – bądź jako element zbiorowości, dla udokumentowania przebiegu danego wydarzenia
szkolnego, bądź jako zdjęcia indywidualne, o ile wyrazicie na to zgodę.
Jakie przysługują Wam prawa
Ponieważ przetwarzamy Wasze dane osobowe i dane Waszych Dzieci, macie prawo do:
 dostępu do Waszych danych oraz otrzymania ich kopii;
 sprostowania tych danych jeśli są błędne, uzupełnienia danych jeśli zauważycie, że są niekompletne;
 ograniczenia przetwarzania danych np. jeżeli zauważycie, że Wasze dane osobowe są nieprawidłowe, do czasu
sprawdzenia ich prawidłowości – na okres pozwalający nam to sprawdzić;
 usunięcia danych np.: kiedy cofniecie Waszą zgodę na ich przetwarzanie lub kiedy Wasze dane nie będą już potrzebne
do celu, dla którego zostały zebrane;
 sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w przypadkach, gdy macie do tego prawo.
Prawo wniesienia skargi
Jeśli uznacie, że przetwarzamy dane osobowe niezgodnie z przepisami prawa, możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

Aby poznać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, zachęcamy do zapoznania się
z pełną klauzulą informacyjną, zamieszczoną na stronie internetowej www.spkielczewice.strzyzewice.lubelskie.pl
oraz w siedzibie Szkoły.
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