Klauzula informacyjna
Ewidencjonowanie wejść i wyjść
W związku z zapisami art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
(UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1)
informujemy, że:
Administratorem Państwa danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego
w Reczu, ul. Ratuszowa 29, 73-210 Recz.
Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) wyznaczył Inspektora Ochrony Danych
(IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych, Panią Agnieszkę Pater.
W przypadku pytań o swoje dane osobowe mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych
pisząc na adres e-mail: sekretariat@zsrecz.pl, pod numerem telefonu 95 765-40-67 bądź pocztowo
na adres: Inspektor Ochrony Danych, Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Reczu, ul.
Ratuszowa 29, 73-210 Recz.
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania zadań realizowanych w interesie
publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa w szkole ( art. 1
pkt 14 ustawy prawo oświatowe)
Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w regulaminie
wejść i wyjść ze szkoły, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa.
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie odpowiednich
przepisów prawa.
Przysługuje Pani/Panu : na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących, na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, na
podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych, za wyjątkiem przewidzianym ust. 3 lit. b, c, d
lub e tego przepisu, na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO, na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, na podstawie
art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych (gdy - i w zakresie, w jakim jest to dopuszczone obowiązującymi przepisami prawa i możliwe dla administratora).

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych) , gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich
podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych skutkuje brakiem możliwości dalszego
procedowania.
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania oraz nie będą przekazywane do krajów trzecich.

