Ogólna informacja o przetwarzaniu danych
Szanowni Paostwo,
Stosując przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016r. 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 RODO) poniżej przekazujemy informacje,
spełniając tym samym obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO.
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Administratorem podanych przez Paostwa danych osobowych jest Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku
Rehabilitacyjno-Leczniczym z siedzibą w Kamieocu (42-674) przy ulicy Gliwickiej 3. (dalej jako Administrator).
We wszystkich sprawach, dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw, związanych z
przetwarzaniem danych osobowych, należy kontaktowad się poprzez e-mail zsskamieniec@poczta.onet.pl lub na adres
siedziby Administratora.
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych w osobie p. Romana Laszczyk, z którym możliwy jest kontakt
telefoniczny na numer (+48) 793909672, poprzez e-mail iod@topsupport.pl lub przesyłając korespondencję na adres
Administratora z dopiskiem „IOD”.
Administrator gromadzi oraz przetwarza dane osobowe na podstawie oraz w granicach przepisów prawa, w
szczególności Kodeksu Pracy i prawa oświatowego, w celu realizacji zadao placówki.
Przetwarzania Paostwa danych osobowych odbywa się (zależnie od prowadzonej sprawy) na podstawie następujących
przepisów:
5.1. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - kiedy jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
5.2. art.6 ust.1 lit. b) RODO – w przypadku gdy jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba której dane dotyczą,
5.3. art. 6 ust. 1 lit. a) i art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – jeżeli odbywa się na podstawie zgody, udzielonej w celach określonych

każdorazowo, w przekazywanych formularzach zgody np. w celu promowania działalności placówki oraz osiągnięd/umiejętności
ucznia, żywienia uczniów oraz korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
5.4. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - kiedy jest niezbędne do celów, wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
placówkę, w tym w związku ze stosowaniem monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeostwa uczniów, pracowników i mienia
placówki.
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Dane osobowe będę przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw a po tym okresie dla celów i przez czas
oraz w zakresie wskazanym przepisami prawa (np. w celu archiwizacji dokumentów).
W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, Paostwa dane osobowe mogą byd udostępniane
innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą byd:
7.1. pracownicy/współpracownicy Administratora na podstawie stosownych upoważnieo do przetwarzania danych;
7.2. podmioty upoważnione do odbioru Paostwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
7.3. podmioty, przetwarzające Paostwa dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia

przetwarzania danych osobowych (tj. podmioty przetwarzające).
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W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Paostwu, w zakresie wynikającym z
przepisów prawa, prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo
cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.
Przysługuje Paostwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
jeżeli uznają Paostwo, iż przetwarzanie przez Administratora Paostwa danych osobowych narusza przepisy, dotyczące
ochrony danych osobowych.
W przypadku, w którym przetwarzanie Paostwa danych odbywa się na podstawie dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a
RODO), przysługuje Paostwu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodnośd z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Podanie przez Paostwa danych osobowych jest obowiązkowe, jeżeli wynika to z obowiązujących przepisów prawa. W
innych przypadkach ma ono charakter dobrowolny, jednakże konsekwencją ich niepodania może byd brak odpowiedzi
na skierowane do Administratora zapytania, sprawy itp.
Administrator informuje, iż Paostwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania tzn. żadne decyzje, wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie
wpływające, nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką
automatycznie podejmowaną decyzją.
Paostwa dane osobowe nie będą przekazywane do paostw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

