KLAUZULA INFORMACYJNA

poniedziałek, 05 października 2020 06:32

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (dalej, jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim
przetwarzamy dane osobowe gromadzone w związku prowadzeniem ewidencji pobytu na
terenie jednostki a także o przysługujących Państwu prawach, wynikających z regulacji o
ochronie danych osobowych:

informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z
prowadzeniem ewidencji pobytu na terenie jednostki jest Szkoła Podstawowa nr 23 im.
Olimpijczyków Polskich dane adresowe ul Podzamcze 9 20-126 Lublin
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan
kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: email:
sp23@iod.lubli
n.eu
lub
pisemnie na adres Administratora danych;
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia ewidencji pobytu osób na terenie
jednostki.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania w
celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym tj. utrzymania bezpiecznych i
higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w okresie występowania epidemii
koronawirusa COVID-19 (art. 6. ust.1 lit e RODO w zw. z art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. Prawo oświatowe).
5. Podanie danych osobowych nie stanowi wymogu ustawowego, niemniej jednak ich
niepodane uniemożliwi Pani/Panu wstęp na teren jednostki.
6. Odbiorcami danych osobowych mogą być: Powiatowa Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną
w Lublinie ul. Uniwersytecka 12, 20-029 Lublin
7. Dane osobowe nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych
opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w szczególności nie będą
podlegać profilowaniu.
8. Pani/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię
Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
9. Dane będą przechowywane przez okres 30 dni
10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące
prawa:
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a. prawo dostępu do danych osobowych,
b. prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych,
c. prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO;
d. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach określonych
w art. 18 RODO;
e. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
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