
Klauzula informacyjna  
(rodzice i dzieci)

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informuję iż: - zgodnie z art. 13
ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego
dalej  w  skrócie  „RODO”,  oraz  ustawy  z  dnia  10  maja  2018  roku  o  ochronie  danych
osobowych  (Dz. U. z 2018r. Poz. 1000  )

Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Szkoła  Podstawowa  Nr  1  im.
Powstańców Śląskich w Imielinie, którą  reprezentuje Dyrektor z siedzibą: Imielin  41-407,
ul. W. Sapety 8.

Administrator  wyznaczył  Inspektora  ochrony  danych,  z  którym  może  się  Pani/Pan
skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

1) pod adresem poczty elektronicznej: iod@imielin.pl

2)  pisemnie na adres siedziby Administratora.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych jest:

- ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania  dokumentacji zdjęciowej i reportaży  
z  imprez,  dokumentacji  sprawozdawczej,  reklamowym oraz  promocyjnym przy  realizacji
zadań  dydaktycznych,  wychowawczych  i  opiekuńczych,  w  ramach   imprezach  których
organizatorem jest Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Powstańców Śląskich w Imielinie.

Dane  będą  przekazywane  podmiotom  uprawnionych  do  ich  przetwarzania  na  podstawie
przepisów prawa oraz mogą być przekazywane innym podmiotom.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia
celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.

Po  spełnieniu  celu,  dla  którego  Pani/Pana  dane  zostały  zebrane,  mogą  one  być
przechowywane  jedynie  w  celach  archiwalnych,  chyba  że  przepisy  szczególne  stanowią
inaczej.

Na  zasadach  określonych  przepisami  RODO,  posiada  Pani/Pan  prawo  do  żądania  od
administratora:

1) dostępu do treści swoich danych osobowych,
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
3) usunięcia swoich danych osobowych,
4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
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5) przenoszenia swoich danych osobowych,
 

a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana
danych.

Zawsze ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na 
przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

Gdy  uzna  Pani/Pan,  iż  przetwarzanie  Pani/Pana  danych  osobowych  narusza  przepisy
o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany  i  nie  będą
profilowane.
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