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Klauzula informacyjna d ląłodziców

t.

W związku z art' ].3 ust' ]. i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
20t6/679 z Ż7 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektyvłv 95/46/wE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L

z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1) informujemy, iż:

Aorvl llrllsrRłroR DANYCH.

Administratorem.Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kształcenia Zawodowego i

Ustawicznego w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 25,4l-2oo Sosnowiec.

I NSPEKToR ocHRoNY DANYCH.

Administrator wyznaczył lnspektora ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan
skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

1) e-mail: wozniakmarek@op.pl
2) pisemnie na adres siedziby Administratora.

Cru pRzrrwARzANtA DANycH osoBowycH I poDsrAWA pRAWNA.

1. Dane Pani/Pana oraz dziecka przetwarzane będą w związku z realizaĄą zadań własnych
bądź zleconych określonych przepisami prawa, w celu realizacji przysługujących uprawnień,
bądź spełnienia przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w
Sosnowcu obowiązków określonych przepisami prawa albo jest niezbędne do wykonania
zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy
publicznej.

2. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pan/Panijest
stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.

3. Mogą również wystąpić przypadkiw których zostanie Pan/Pani poproszony/a o wyrażenie
zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

ODBIoRCY DANYCH osoBowYcH. .

W związku z przetwarzaniem danych w celu wynikającego z przepisóW prawa, dane osobowe
nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. odbiorcami danych będą tylko
instytucje upoważnione z mocy prawa.

V. OxRrs pRzEcHowywANlA DANycH osoBowycH.

Dane osobowe przetwarzane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w
Sosnowcu przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostaĘ
zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub
ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym iarchiwach (Dz. U. z201'8 r.,
poz.2t7|, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia L8 stycznia 2077 r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. oznacza to, że dane osobowe mogą
zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat, zależnie od kategoriiarchiwalnej danej sprawy.

ilt.

lv.



Vl. PRłwn osÓa, rtónvcH oANE DoTYczĄ DosTĘPU Do DANYCH osoBoWYcH.

Na zasadach określonych przepisami RoDo, posiata Pani/Pan prawo do żądania od

administratora:
1} dostępu do treści swoich oraz dziecka danych osobowych,

Z) sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
3) usunięcia danych osobowych,
4) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

5) przenoszenia danych osobowych,
6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Vll. Pnnwo Do coFNlĘctA zGoDY.

1. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze

ma Pan/Pani prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do

cofnięcia zgody.

2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana oraz dziecka danych do

momentu jej wycofania.

VIII. PRAWo WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.

Gdy uzna PanifPan, iż przetwarzanie Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych narusza

przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargido

organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu ochrony Danych osobowych.

tx. lnronrułon o wvtrłoau/DoBRowolNośc! PoDANIA DANYCH oRAz xoNsExwENclAcH NlEPoDANlA

DANYCH OSOBOWYCH.

1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:

1) ustawowym,
2l umownym,
3) warunkiem zawarcia umowy,

do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.

2. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich lub

dziecka danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować

konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

3. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich lub dziecka

danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.

4. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda

Pani/Pan swoich lub dziecka danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

X. ZAUToMATrzowANEpoDEJMowANtEDEcyzJt,PRoFttowANlE.

Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i

nie będą profilowane.


