OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 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 (Dz.U.UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - „dalej jako RODO” informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych jest Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja 22-170
Rejowiec Fabryczny ul. Lubelska 18, tel. 825664119, e-mail: sprejowiecfabr@poczta.onet.pl).
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za
pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z korzystaniem przez Administratora z
pakietu narzędzi i usług Platformy Microsoft 365 -Microsoft Teams, Platformy Eduelo w celu
komunikowania i prowadzenia zdalnego procesu nauczania z wykorzystaniem nowych
rozwiązań technologicznych, metod i technik kształcenia na odległość.
4) Podstawą dopuszczalności przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e
RODO – w związku z art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 910 ze zm.).
5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia nauki zdalnej.
6) Państwa dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Stanów
Zjednoczonych na podstawie przesłanki szczególnej określonej w art. 49 ust. 1 lit. d RODO
(przekazanie jest niezbędne ze względu na ważne względy interesu publicznego). Podstawą
przekazania danych osobowych do państwa trzeciego nie jest decyzja Komisji Europejskiej
stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, o której mowa w art. 45 RODO (brak stwierdzenia
przez Komisję Europejską odpowiedniego stopnia ochrony).
7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące
prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
(RODO);
8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych
skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
9) Państwa dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora,
mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie
administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego.
Odbiorcami danych będą również podmioty przetwarzające dane na zlecenie tj. dostawcy
usług internetowych, dostawcy systemów informatycznych, usługodawcy wykonujących
usługi serwisu systemów informatycznych.
Odbiorcami danych będą również podmioty przetwarzające dane na zlecenie tj. dostawcy
usług internetowych, dostawcy systemów informatycznych, usługodawcy wykonujących
usługi serwisu systemów informatycznych Microsoft, Eduelo.

