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oś\ĺiadczenie wnioskodawcy

760dnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ( Dz
url, UE L7I9 z 04.05.20L6 ) zostałem poinformowany że:

1) KTo BĘDzlE PRZETWARZAĆ PANI/PANA DANE osoBoWE
6dľninistratorem Pani/Pana danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im
Úl. (rapkowicka t4!, 47-32o Gogolin
(ontakt z loDo w sprawach związanych z ochroną danych osobowych: abi@adametronics.p|

Jana Brzechwy

2) CEL PRZETWARZANTA
Dane osobowe ucznia i rodzĺców (opiekunów prawnych) będą przetwarzane w celu realizacji zadań dydaktycznych,
\^/ychowawczych i opiekuń czych, przez Placówkę.

3) CZAS PRZETWARZANTA
Đane osobowe ucznia i rodziców (opiekunów prawnych) przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów
UstôWy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

4) ZAKRES i PODSTAWA PRAWNA
Dane osobowe ucznia i rodziców (opiekunów prawnych) przetwarzane będą w zakresie konĺecznym do realizacjĺ
zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2oL6 r.

Dane osobowe ucznia i rodziców (opiekunów prawnych) mogą też być wykorzystywane w zakresie wizerunku, na
podstawie zgody (Art. 6 ust. 1, lit a RODO) w celu budowania pozytywnego wizerunku Administratora
Ż uwagi na bezpieczeństwo, może być również rejestrowany Państwa wizerunek przez system monitoringu (Art. 6 ust.
1 ĺit. e - interes publiczny)

5} KTo BĘDzlE oDBloRcĄ DANYCH

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmĺoty uprawnione do uzyskania danych osobowych na

podstawie przepisów prawa, oraz Centrum Usług Wspólnych świadczące usługĺ ksĺęgowe i płacowe na rzecz
Adminĺstratora, firmy informatyczne współpracujące z Administratorem W zakresie utrzymania infrastruktury
informatycznej, firma realizująca obowiązki BHP, firmy kurierskie i pocztowe w zakresie korespondencji, firmy
przewozowe, firmy realizujące usługi hotelowe (dla realizacji wycieczek) i inne podmioty uczestniczące W realizacjĺ
zadań administratora (w tym inne placówki oświatowe)'
Wszystkie wymienione podmioty będą uczestniczyły w przetwarzaniu tylko w zakresie niezbędnym do realizacji ich

zdałi w związku ze współpracą z administratorem.

6) PAN|/PANA PRAWA
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad przetwarzania danych osobowych ma Pani/Pan prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego.

Podpĺs matki ( prawnej opiekunki) Podpis ojca (prawnego opiekuna)


