KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej: „RODO”) informuję, że:
1. Administrator danych:
Administratorem podanych danych osobowych, jest Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, ul.
Staroniwska 55, 35-101 Rzeszów, reprezentowany przez Dyrektora Szkoły.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres e-mail: iod3@erzeszow.pl
lub pisemnie na adres administratora danych.
3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:
Dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pobytu
dziecka w przedszkolu w związku z ogłoszonym przez władze Rzeczypospolitej Polskiej
stanem epidemii.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: art. 9 ust. 2 lit. i) RODO –
zgodnie z którym, szczególne kategorie danych (dotyczące zdrowia) można przetwarzać, gdy
jest to niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia
publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami
zdrowotnymi – w związku z art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz.
374), oraz wydanymi na tej podstawie przez Głównego Inspektora Sanitarnego we współpracy
z Ministrem Edukacji Narodowej wytycznymi dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w
szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad
dziećmi w wieku do lat 3.
4. Odbiorcy danych osobowych:
Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa, w szczególności Główny Inspektor Sanitarny.
5. Okres przechowywania danych osobowych:
Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 tygodni.
6. Prawa osób, których dane dotyczą:
Przysługuje Pani/Panu ma prawo do:
a) dostępu do danych osobowych i ich poprawiania (sprostowania) – na zasadach
przewidzianych w art. 15 i 16 RODO,
b) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – na zasadach
przewidzianych w art. 17 RODO,
c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych – na zasadach przewidzianych w art. 18
RODO,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych
osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa), w sytuacji uznania, że podczas przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
Administrator naruszył przepisy RODO.
7. Inne informacje:
Podanie danych jest niezbędne w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pobytu dziecka w
przedszkolu.

