NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W BYDGOSZCZY

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
w związku z prowadzeniem obowiązku edukacyjnego za pomocą
środków komunikacji elektronicznej.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Niepubliczna Szkoła Podstawowa
nr 1, ul. Dwernickiego 10, 85-675 Bydgoszcz, telefon: 52 341 42 41, e-mail:
list@niepublicznasp1.bydgoszcz.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - pana
z którym możecie Państwo się skontaktować pod
tomaszpowala@wp.pl

Tomasza Powałę,
adresem email:

3. Państwa dane osobowe lub dane osobowe Państwa dziecka przetwarzane będą na
podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r.
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), w związku z art. 6 ust. 1 lit e RODO.
4. Administrator w trakcie przetwarzania danych będzie korzystał z narzędzi G-Suite
dla Szkół i Uczelni platformy Google, rekomendowanej przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej.
5. Dane osobowe będą przechowywane na czas realizacji zadania, a także po
zakończeniu realizacji obowiązku zdalnego nauczania, nie dłużej jednak niż przez
okres 6 miesięcy.
6. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa,
posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych lub danych
Państwa dzieci oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
7. Dokładamy wszelkich starań, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie
z prawem i z najwyższą starannością. Jeśli macie Państwo jakieś uwagi lub pytania,
zapraszamy do kontaktu z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych. Jednak jeśli
pomimo tego uważacie Państwo, że podczas przetwarzania Państwa danych zostały
naruszone przepisy RODO, macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu
nadzoru w rozumieniu RODO.

