KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) - zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w szkole jest Dyrektor Elitarnego Technikum Informatycznego w
Nowym Sączu ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz.
2. W szkole nie powołano inspektora ochrony danych osobowych. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się
poprzez:
−

adres e-mail: eti@technikuminformatyczne.edu.pl

−

pisemnie: Dyrektor Elitarnego Technikum Informatycznego w Nowym Sączu, ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz.

3. Administrator danych osobowych - Dyrektor szkoły - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie:
Przepisów prawa
Dobrowolnej zgody
w celu:
w celu:
− rekrutacji: uczniów i pracowników;
− promocji szkoły, także w mediach społecznościowych
i na stronie internetowej szkoły.
− wypełnianie obowiązków pracodawcy;
− realizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego;
− zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym
na terenie obiektu
W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których Dane uzyskane poprzez dobrowolną zgodę (wizerunek)
mowa w pkt. 3 odbiorcą danych osobowych będą:
nie będą przekazywane innym podmiotom.
− dla pracowników: Małopolskie Kuratorium Oświaty,
Wydział Edukacji Urzędu Miasta Nowy Sącz, Zakład
Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, lekarz
medycyny pracy, firma Vulcan, firma AZ
− dla uczniów: Ministerstwo Edukacji Narodowej,
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres
potrzebny do realizacji celu.

4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne
uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy: eti@technikuminformatyczne.edu.pl lub za pomocą poczty
tradycyjnej – listownie na adres: Dyrektor Elitarnego Technikum Informatycznego w Nowym Sączu ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz.
5. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na
przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na
zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z obowiązującym prawem.
6. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Elitarnym Technikum
Informatycznym przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych
osobowych.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Informujemy również Państwa, że dokładamy starań, aby zapewnić wszelkie możliwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej
ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym
ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

