Klauzula informacyjna – Internat Zespołu Szkół nr 2 w Kwidzynie
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 osobowych) – zwanego
dalej „RODO” informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest:
 Placówka pierwszego wyboru wskazana w podaniu o przyjęcie do internatu ZS nr 2
w Kwidzynie (szkoła),
 Organ Prowadzący ZS nr 2 w Kwidzynie: Starostwo Powiatowe w Kwidzynie,
 Internat Zespołu Szkół nr 2 w Kwidzynie.
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Czarnobaj
Dane kontaktowe - e-mail: iod-atc.
3. Przekazane dane osobowe przetwarzane są w oparciu o przepisy prawa
w szczególności ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
Podanie danych jest wymagane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
Niepodanie danych może uniemożliwić realizację celu dla którego dane są zbierane.
4. Dane osobowe przetwarzane będą w celach określonych w:
 Statucie Szkoły ZS nr 2 w Kwidzynie §19a;
 Programie Wychowawczo-Profilaktycznym Internatu ZS nr 2 w Kwidzynie;
 Planie Pracy Opiekuńczo-Wychowawczym Internatu ZS nr 2 w Kwidzynie.
5. Odbiorcami danych osobowych mogą być: Placówki pierwszego wyboru wskazane
w podaniu o przyjęciu do internatu oraz Organ Prowadzący ZS nr 2 w Kwidzynie.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
wskazanych w pkt 4, a po tym czasie okres oraz zakres określony jest przepisami prawa.
7. W związku z przetwarzaniem danych, osobie, której dane dotyczą, przysługują
następujące prawa:







prawo dostępu do danych;
prawo do sprostowania danych, przy uwzględnieniu celu przetwarzania;
prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych;
prawo przenoszenia danych.

Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z RODO.
8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
RODO.
Otrzymałem/am ………………………………………………
data i czytelny podpis rodzica, opiekuna pranego,
pełnoletniego wychowanka

