95-035 Ozorków,
ul. Słowackiego 2

tel. (42) 718-93-52 fax. (42) 279-49-36
sekretariat@zsz
sekretariat@zsz-ozorkow.org

Klauzula informacyjna
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej
Rozporządzeniem RODO), informuję, iż:
1. Administratorem
dministratorem danych osobowych Pani/Pana oraz dziecka jest Zespół Szkół Zawodowych
w Ozorkowie z siedzibą: ul.. Słowackiego 2, 95
95-035 Ozorków.
2. Administrator wyznaczył Inspektora O
Ochrony Danych, z którym może się kontaktować za pomocą
poczty elektronicznej: biuro@doradcaido.pl
3. Głównym celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań wynikających z nałożonych
na placówkę obowiązków określonych w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo
oświatowe oraz ustawy z dnia 7 września 1991 rr. o systemiee oświaty, co stanowi w przepisach
RODO podstawę określoną w art. 6 ust. 1 lit. c).
W ramach głównej działalności statutowej realizujemy również cele poboczne w związku z którymi
przetwarzamy dane osobowe związane z udziałem w konkursach, działalności promocyjnej
pro
lub
integracyjnej oraz informacyjnej o naszych osiągnięciach. Podstawą przetwarzania danych w tych
celach jest zgoda osób których dane dotyczą lub działających w ich imieniu przedstawicieli, co
stanowi w przepisach RODO podstawę określoną w art. 6 ust. 1 lit. a).
Dane osobowe przetwarzamy także w celu zatrudnienia pracowników zgodnie z przepisami kodeksu
pracy i karty nauczyciela, co stanowi w przepisach RODO podstawę określoną w art. 6 ust 1 lit. b),
a w przypadku rozliczenia należności publicznop
publicznoprawnych z tego tytułu podstawą przetwarzania
danych jest art. 6 ust 1 lit. c).
Dane osobowe przetwarzamy również w celu realizacji umów, w ramach których korzystamy
z dostarczanych nam usług i towarów, co stanowi w przepisach RODO podstawę określoną w art. 6
ust 1 lit. b).
Dane przetwarzamy w celu kontaktu z rodzicami lub opiekunami prawnymi w związku
z prowadzoną działalnością oświatowo wychowawczą, działając co stanowi w przepisach RODO
podstawę określoną w art. 6 ust. 1 lit. a).

4. W związku z przetwarzaniem
m danych w ce
celach, o których mowa w pkt. 3 odbiorcami danych
osobowych mogą być:
a. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na
zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
b. inne podmioty, uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
i które na podstawie stosownych umów podpisanych z Zespołem Szkół Zawodowych
w Ozorkowie przetwarz
przetwarzają dane osobowe.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych
w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia
w przypadku, gdy nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub gdy są
przetwarzane niezgodnie z prawem, 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.
7. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której
dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana d
danych
anych osobowych Administratorowi ma charakter
dobrowolny.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
9. W przypadku powzięcia informacji
nformacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przysługuje Pani/Panu
prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych
sobowych ul. Stawki 2, 00-193
00
Warszawa.
10. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania),
jednakże nie będzie to wywoływać wobec osób żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób
istotnie
totnie wpływać na ich sytuację.
sytuację.Profilowanie
Profilowanie danych osobowych przez Administratora polega na
przetwarzaniu danych w ramach procesu rekrutacji,
rekrutacji,poprzez
poprzez wykorzystywanie pozyskanych
pozysk
danych
do ich oceny pod względem przyjętych dla danej rekrutacji kryteriów, w szczególności czy osoba
ubiegająca się o przyjęcie spełnia wymagania określone regulaminem rekrutacji.
W pozostałych celach dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany
zau
i nie będą
podlegały automatycznemu profilowaniu przez Administratora danych
danych.
11. Nie przewidujemy transferu danych do Państw trzecich. Jednocześnie informujemy, że nie
przekazujemy danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednak zas
zastrzegamy,

że przepływy danych serwisu Facebook, Google mają charakter ponadnarodowy. Serwis ten może
przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych
w Ozorkowie
Barbara Stępczyńska

