KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. OCHRONY DANYCH
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. (dalej
Rozporządzenie RODO) informujemy, że:

Administrator Danych
Osobowych

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sopocie
ul. Książąt Pomorskich 16-18, 81-749 Sopot
email: szkola@1losopot.pl / telefon 58 551 14 93

Inspektor Ochrony
Danych

Sabina Baczyńska, ul. Tadeusza Kościuszki 22-24, 81-704 Sopot - pokój nr 9
email: rodo@ckusopot.pl / tel. 58 551 00 11 wew. 46

Cel i podstawa prawna
przetwarzania danych
osobowych

•

Realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z
ustawą Prawo oświatowe i ustawą o systemie oświaty

•

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek prawny wobec uczniów:
- działalność edukacyjna w formie dziennej
- prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania –
rekrutacja, ewidencje, egzaminy, świadectwa ukończenia nauki
- prowadzenie kart bibliotecznych

•

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w przypadkach realizacji umowy

•

Art. 9 ust. 2 lit. b RODO gdy realizujemy obowiązki i prawa pracodawcy wobec
osób zatrudnionych

•

Planowany okres
przechowywania danych

Twoje prawa

W pozostałych przypadkach Twoje dane będziemy przetwarzać gdy wyrazisz na to zgodę np. w przypadku fotografowania, filmowania, realizacji projektów, udostępniania
twoich prac autorskich
Tak długo jak wymagają tego przepisy prawa (Instrukcja kancelaryjna i archiwalna) lub tak
długo, jak istnieje cel ich przetwarzania np. okres przedawnienia roszczeń, realizacja
projektu.

Masz prawo do:
• dobrowolności podania swoich danych osobowych
• dostępu do swoich danych i ich sprostowania, ograniczenia lub usunięcia
• wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych
• przenosić swoje dane do innego administratora
• cofnąć w dowolnym momencie wyrażoną zgodę
• wnieść skargę do organu nadzorczego w razie uznania, że przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy RODO

Przekazywanie danych
do państw trzecich

UDOSTĘPNIAMY pozyskane dane osobowe innym podmiotom tylko w uzasadnionych
przypadkach, na podstawie i w granicach prawa. Przykładem takich Instytucji jest np. Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty, Centralna Komisja Egzaminacyjna,
Urząd Miasta Sopot, Policja, operatorzy pocztowi i kurierzy.
NIE PRZEKAZUJEMY danych osobowych do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych.

Powierzanie
przetwarzania danych

Gdybyśmy mieli powierzyć Twoje dane osobowe to tylko na podstawie
pisemnej UMOWY POWIERZENIA np. z dostawcą systemów informatycznych i usług IT na
rzecz Szkoły.

Profilowanie

Osoba, której dane dotyczą, NIE PODLEGA profilowaniu.

Udostępnianie danych
innym podmiotom

Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne, a w
pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny.

