
INFORMACJA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
(OBOWIĄZEK INFORMACYJNY)

Zgodnie z art. 13 i 14 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”
informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Nr 17 w Zabrzu, ul.
Piłsudskiego 58, reprezentowany przez Pana Tomasza Grzywacza - Dyrektora, tel./fax 32-278-55-79,
e-mail: sekretariat@zs17.zabrze.pl, NIP 648-11-02-561, Regon 000026181.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora
danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w następującej
formie: przesyłając wiadomość na adres e-mail: patrycja@informatics.jaworzno.pl lub listownie i
osobiście pod adresem siedziby Administratora danych.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego
(m.in. ustawą prawo oświatowe; ustawą Karta Nauczyciela; ustawą o systemie oświaty;
rozporządzenia do ww. ustaw). Państwa dane osobowe są wykorzystywane w celu realizacji
działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły, w
tym podnoszenia jakości pracy placówki oraz jej rozwoju organizacyjnego.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z odpowiednimi przepisami prawa
dot. postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu
przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych, do momentu wycofania zgody
przez osobę, której dane dotyczą, jeśli dane są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę.

Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie
realizacji na Państwa rzecz usług. Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/ UE/
Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu
danych w ramach serwisów społecznościowych z zastosowaniem stosowanych przez właścicieli
portali społecznościowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji
Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do
określonych krajów.

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych: dostępu do
danych osobowych, sprostowania lub uzupełniania danych osobowych, ograniczenia przetwarzania
danych, usunięcia danych, przeniesienia danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu
nadzorczego – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. W celu realizacji wymienionych praw należy złożyć
pisemny wniosek z wybranym żądaniem.

Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane.


