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Szanowni Patistwo

25 maja 2018 roku zacznie obowiqzywac Rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego iRady (EU)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem
ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przep/ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (okrestane jako ROOO, GOPR lub Og61ne Rozporzqdzenie 0 Ochronie Oanych Osobowych).
Celem ROOOjest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w cafej Unii Europejskiej oraz
ustandaryzowanie informacji kierowanych do klient6w 0 ich prawach.

W zwiqzku z powytszym, poniie] znajdziecie Patistwo informacje dotyczqce przetwarzania
Paristwa danych osobowych przez Szko/~ Podstawowa nr 41 im. R.Traugutta z Oddzialami Sportowymi
w 8ydgoszczy przy ul. Traugutta 12 oraz zasady, na jakich bedzie sir; to odbywac po 25 maja 2018 roku.
Niniejsza informacja nie wymaga od Panstwa tadnych dodatkowych dziakui.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 i 14 og61nego rozporzqdzenia RODO inforrnuje, iz:

1. Administratorem Paristwa danych osobowych jest Szkota Podstawowa nr 41 im. Romualda
Traugutta z Oddziatami Sportowymi. Z Administratorem Danych mozna skontaktowac sie
telefonujqc pod numer: 523730554 lub wysytajqc pisemnq korespondencje na adres: Szkota
Podstawowa nr 41 im. R.Traugutta z Oddziatami Sportowymi w Bydgoszczy ul. Traugutta 12,
85-122 Bydgoszcz

2. Z inspektorem ochrony danych mozna sie skontaktowac wysytajqc email na:
iod@um.bydgoszcz.pl.

3. Paristwa dane przetwarzane sa w celu realizacji obowiqzku szkolnego oraz wvrnagari zapisu
ustawy Prawo Oswiatowe. Podstawq prawnq przetwarzania pozyskanych danych jest: ustawa
Prawo Oswiatowe.

4. Dane osobowe przetwarzane Sqwytqcznie w zakresie zwiqzanym z realizacjq powyiszych cel6w.
Nie udostepniarnv Paristwa danych innym odbiorcom opr6cz podmiot6w upowainionych na
podstawie przepis6w prawa.

S. Administrator nie zamierza przekazvwac danych osobowych do paristwa trzeciego ani do
organizacji miedzvnarodowvch.

6. Paristwa dane beda przechowywane nie dluzej nii jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony
wlasciwvm przepisem prawa: rozporzqdzenie MEN z dnia 03-08-2017r. w sprawie ocenienia,
klasyfikowania i promowania uczni6w ...

7. Maja Paristwo prawo zadac od Administratora dostepu do swoich danych, ich sprostowania,
zaktualizowania, jak r6wniei macie Paristwo prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady
udostepnienia dokumentacji zostaty okreslone przez przepisy polskiego prawa.

8. W zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przystuguje Paristwo prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Przekazanie nam Paristwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy kazdego,
wobec kt6rego realizujemy cele opisane w punkcie 3.

10. Dysponujqc danymi osobowymi Adrl)inistrator nie bedzie podejmowat wobec Paristwa
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji bedacvch wynikiem profilowania*.

'" Profi/owanie oznacza dowo/nq forme zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, kt6re po/ega na
wykorzystaniu danych osobowych do oceny niekt6rych czynnik6w osobowych osoby fizycznej, w szczeqolnosci do ana/izy tub
prognozy aspekt6w dotyczqcych pracy tej osoby fizycznej, jej svtuacji' ekonomicznej, zdrowio, osobistych preferencji,
zainteresowott, wiaryqodnosci, zochowonia, /oka/izacji tub przemieszczania sie.
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