załącznik nr 1
dla rodziców dotyczący ochrony danych osobowych dziecka

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:
• Administratorem Danych Osobowych Pani/Pana dziecka jest Dyrektor Zespołu Szkół
Technicznych i Handlowych im. Franciszka Kępki z siedzibą w Bielsku-Białej,
ul. Lompy 11.
• Administrator Danych Osobowych powołuje Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
regulując to wcześniej zarządzeniem nr 4:
• dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu utrwalania,
organizowania, porządkowania, przechowywania, adaptowania lub modyfikowania,
pobierania, przeglądania, wykorzystywania, ujawniania poprzez przesłanie,
rozpowszechniania lub innego rodzaju udostępniania, dopasowywania lub łączenia,
ograniczania, usuwania lub niszczenia (art. 4, pkt. 2 rozporządzenia) na podstawie art.
6 ust. 1 lit. a, b, c, d rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. celem
wykonania umowy, realizacji nadzoru nad działalnością szkoły w zakresie spraw
finansowych i administracyjnych, w celu nauki, opieki i wychowania oraz w celach
marketingowych
• odbiorcą danych osobowych Pani/Pana dziecka będzie Kuratorium Oświaty, Miejski
Zarząd Oświaty, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna i System Informacji Oświatowej
• dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez okres trwania umowy
o świadczenie usług edukacyjnych dla Pani/Pana dziecka oraz później, celem
archiwizacji danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi archiwizacji
dokumentów szkolnych
• posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem;
• ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO 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.;
• podanie przez Pana/Panią danych osobowych dziecka jest wymogiem ustawowym.
Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych
osobowych dziecka będzie uniemożliwienie pracy w Systemie Informacji Oświatowej
oraz brak rejestracji w Miejskim Zarządzie Oświaty.

