KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 rozporządzenia o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016) informuje się, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Specjalnych w Busku – Zdroju ul.
Starkiewicza 1, 28-100 Busko- Zdrój, tel./fax. 413703406, e-mail Zespołu:
sekretariat@zssgorkabusko.pl
2. W Zespole Szkół Specjalnych w Busku-Zdroju powołany został Inspektor Ochrony Danych
kontakt- e-mail: iod@powiat.busko.pl
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnianie obowiązujących przepisów prawa
wyłącznie w zakresie uprawnień wynikających z przepisów prawa oświatowego, realizacja
zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, realizacja obowiązku szkolnego
i nauki, realizacja statutowych zadań zespołu, realizacja świadczeń pracowniczych, pomoc
socjalna, bezpieczeństwo i higiena pracy, organizacja pracy.
4. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w/w celu jest Ustawa z dnia 14 grudnia
2016r. Prawo Oświatowe, Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o Systemie Informacji
Oświatowej, Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela, Ustawa z dnia 26 czerwca
Kodeks Pracy, Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Ustawa z dnia 4 marca
1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz inne ustawy, przepisy wykonawcze
i prawnie wiążące regulacje. Podanie danych osobowych w/w celach jest obligatoryjne ze
względu na przepisy prawa.
5. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu realizacji działań informacyjnych
i promujących Zespół.
6. Przetwarzanie danych osobowych w/w celu realizowane będzie na podstawie wyrażonej zgody
w jednym lub większej liczbie celów, wówczas podanie danych osobowych jest dobrowolne,
a zgoda może być w dowolnym momencie cofnięta. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej
cofnięciem.
7. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami kancelaryjno
-archiwalnymi obowiązującymi w Zespole Szkół Specjalnych w Busku-Zdroju zatwierdzonymi
przez Archiwum Państwowe na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach zgodnie z kategorią archiwalną określoną w Jednolitym Rzeczowym
Wykazie Akt a w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn przetwarzania oraz do
momentu odwołania zgody
8. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane posiada prawo do dostępu do danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu oraz odwołania
uprzednio udzielonej zgody.
9. Odbiorcami danych osobowych są pracownicy upoważniani przez Administratora do
przetwarzania danych w ramach wykonywania obowiązków służbowych oraz podmioty
uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
10. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego jeżeli uzna iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
11. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany, nie będą poddawane
procesowi profilowania.
12. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

