Klauzula informacyjna – internat
Zgodnie z rozporządzeniem 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 (dalej RODO) (Dz. U. UE L. z 2016 r. Nr 119 str.1) informujemy o przetwarzaniu danych osobowych.
1.

Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku. Można się z
nami skontaktować przesyłając korespondencję na adres: Zespół Szkół Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku,
ul. Szczecińska 47, 78 - 400 Szczecinek, e-mail: sekretariat@zs1ken.szczecinek.gawex.pl, lub telefonicznie: 94 374 31 22.

2.

W sprawach dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony
danych kierując korespondencję na ww. adres z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych, lub na adres e-mail:
iod@powiat.szczecinek.pl

3.

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), c), f) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) i h) RODO w celu:
a) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
b) realizacji zadań opiekuńczo – wychowawczych internatu w oparciu o przepisy rozdziału 5 oraz art. 155 ustawy z dnia 14
grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.),
c) prowadzenia dokumentacji działalności opiekuńczo – wychowawczej placówki w oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia
25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji
przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz.
1646),
d) zapewnienia Administratorowi realizacji prawnie uzasadnionego interesu, w tym w celu dochodzenia roszczeń wobec
Państwa.

4.

Dostęp do Państwa danych będą mieli upoważnieni pracownicy Administratora i będą one udostępniane wyłącznie
podmiotom upoważnionym, określonym w przepisach prawa:
a) Ministerstwo Edukacji Narodowej – dane przekazywane poprzez system informacji oświatowej (SIO) w zakresie
wynikającym z przepisów ustawy o systemie informacji oświatowej,
b) sądy, policja oraz inne organy i służby prawnie uprawnione do pozyskiwania i przetwarzania danych w związku z
realizacją swoich zadań ustawowych – jeśli o nie wystąpią,
c) banki, w których posiadają Państwo rachunki – w przypadku dokonywania zwrotów nadpłaconych kwot za
zakwaterowanie i wyżywienie w internacie,
d) podmioty upoważnione do dochodzenia roszczeń wobec Państwa w przypadku powstania zaległości w opłatach za pobyt
w internacie. W takim zakresie podmioty te staną się samodzielnym administratorem Państwa danych, w zakresie
koniecznym dla dochodzenia roszczeń.

5.

Państwa dane osobowe będą przechowywane:
a) w przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji zadań opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia dokumentacji
działalności opiekuńczo – wychowawczej internatu przez okres wynikający z przepisów zgodnych z Ustawą z dnia 20
marca 2015 r. o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2015 r. poz. 566 t.j.):
 ewidencja wychowanków – 50 lat
 dziennik zajęć wychowawczych oraz dokumentacja grupy wychowawczej – 10 lat
 rozliczenia za wyżywienie i zakwaterowanie w internacie – 5 lat
b) w przypadku danych wykorzystywanych przez Administratora w ramach uzasadnionego interesu prawnego, będą
przetwarzane tak długo jak interes ten istnieje, a w przypadku roszczeń – do czasu ich wygaśnięcia lub przedawnienia,
c) w przypadku danych pozyskanych na podstawie zgody – do czasu jej odwołania albo do upływu czasu, na jaki zgoda
została udzielona.

6.

Przysługuje Państwu prawo do:
a) żądania dostępu do swoich danych osobowych,
b) żądania sprostowania nieprawidłowych danych osobowych,
c) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (w określonych sytuacjach),
d) żądania usunięcia danych – nie dotyczy danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj., gdy
przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
e) przenoszenia danych – nie dotyczy danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj., gdy przetwarzanie
danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
f) sprzeciwu wobec przetwarzania – nie dotyczy danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i c) RODO tj., gdy
przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

7.

W przypadku, w którym przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do
cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.

Podanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO jest obowiązkowe i wynika z przepisów
prawa, natomiast przetwarzanie danych na podstawie Państwa zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) i art. 9 ust. 2 lit. a) RODO,
jest dobrowolne.

9.

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania.

10. Jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, mają Państwo prawo wnieść
skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

