RODO - informacje
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z RODO
Co oznacza skrót RODO?
Odnosi się on do 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). My także będziemy się nim
posługiwać w dalszej części tej informacji.
Od kiedy RODO będzie stosowane - od 25 maja 2018 r.

Jaki jest cel wprowadzenia RODO?
Podstawowym celem RODO jest ochrona podstawowych praw i wolności osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych. Zmiana przepisów sprawi, że przepisy w
zakresie ochrony danych osobowych na terenie UE będą jednolite.

Kto jest administratorem Twoich Danych Osobowych?
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Lutyni;ul.Polna1b, 55-330 Lutynia
Kim jest inspektor danych w ZSPPŻ i jak się z nim kontaktować?
Jest to osoba, z którą możesz się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania
danych osobowych oraz korzystania z Twoich praw związanych z przetwarzaniem danych. Z
inspektorem możesz skontaktować się mailowo: ji.rodo@wp.pl
Na
podstawie
jakich
przepisów
przetwarzamy
Twoje
dane
osobowe
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne
przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji ze zmianami,
• Rozporządzenie 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.
• Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej,
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie
szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji
oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych z systemu
informacji
oświatowej,
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z 14 lipca 2017 r. w sprawie procedury
przyznawania
danych
dostępowych
do
bazy
danych
SIO.

W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe? Przetwarzamy Twoje dane osobowe,
aby dopełnić obowiązków, które wynikają z przepisów prawa. Szczegółowe cele zawarte są w
Ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe.
Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?
Masz
prawo
do:
• dostępu do treści danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych;
•
żądania
sprostowania
lub
uzupełnienia
danych
osobowych;
• żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,
•
żądania
ograniczenia
przetwarzania
danych
osobowych;
• wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w przypadku przetwarzania
danych
na
podstawie
prawnie
uzasadnionego
interesu;
• wyrażenia sprzeciwu wobec automatycznego profilowania.
Wnioski w sprawie realizacji Twoich praw dotyczących danych osobowych możesz
złożyć:
•
•
•
1b

osobiście w sekretariacie Zespołu Szkolno –
elektronicznie na adres mailowy: zespol.lutynia@op.pl

Przedszkolnego

w

Lutyni*

listownie na adres Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lutyni, 55-330 Lutynia ul. Polna

*wnioski są dostępne w sekretariacie Zespołu oraz na stronie internetowej Zespołu w
zakładce RODO
Gdzie można wnieść skargę, jeśli uznasz, że Twoje prawa zostały naruszone?
W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez ZSPPŻ danych osobowych narusza przepisy
RODO, przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego
się ochroną danych osobowych - od 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, który zastąpił Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

Pliki do pobrania

