Klauzula informacyjna dla osoby upoważnionej przez rodzica/prawnego opiekuna do odbioru
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 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) dalej RODO, informujemy, iż:
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z odbiorem dzieci jest
ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W HARMĘŻACH ul. Borowskiego 30, Harmęże 32 -600 Oświęcim.
2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na ww. adres, za pośrednictwem adresu e-mail
zspharmeze@zspharmeze.gminaoswiecim.pl lub pod numerem tel. 33 843 09 55.
3. Z wyznaczonym inspektorem ochrony danych mogą skontaktować się Państwo w razie wszelkich pytań
dotyczących ochrony danych pod adresem e-mail iod@kancelariapaliwoda.pl
4. Dane osobowe osoby upoważnionej do odbioru przetwarzane będą tylko w celu prowadzenia ewidencji
osób upoważnionych ze względu na konieczność weryfikacji tożsamości/identyfikacji osoby odbierającej w
związku z realizacją obowiązków prawnych związanych z organizacją odbioru dziecka w oparciu o przepisy
ustawy Prawo Oświatowe oraz Statut oraz zapewnieniem bezpieczeństwa dzieci tj. wykonywaniem zadań
w interesie publicznym art. 6 ust. 1 lit. e RODO. W pozostałym zakresie przetwarzanie danych odbywa się
w oparciu o dobrowolną zgodę art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
5. Państwa dane pozyskaliśmy bezpośrednio od Państwa lub od rodzica/opiekuna, który wskazał Państwa
jako osobę upoważnioną do odbioru na przeznaczonym do tego formularzu. Podanie danych jest
dobrowolne jednak konieczne dla realizacji wskazanego celu.
6. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie w formie papierowej, przez okres
uczęszczania dziecka do placówki a następnie trwale niszczone. Dostęp do danych mieć będą jedynie
upoważnienie przez administratora osoby z personelu placówki. Dane nie będą przekazywane odbiorcom
zewnętrznym ani poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
Przysługuje Pani (u) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody
nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed cofnięciem. Cofnięcie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości odbioru dziecka.
7. Przysługuje Pani (u) prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani (a) osoby, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.
8. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

