Obowiązek informacyjny dotyczący działań edukacyjnych realizowanych w Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Węgorzewie skierowany do:
a) ucznia placówki edukacyjnej korzystających z internatu,
b) rodziców/prawnych opiekunów ucznia korzystającego z internatu,
c) osób korzystających ze schroniska młodzieżowego
1. Administratorem przekazanych danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. B.
Prusa 10, 11-600 Węgorzewo, e-mail: liceum@lowegorzewo.pl, tel. 87 427-23-67
3.Placówka wyznaczyła inspektora ochrony danych – z którym można skontaktować się poprzez email: iodogizycko@wp.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania wskazanych danych
osobowych.
4.Dane osobowe będą przetwarzane:
- w celu realizacji usługi na podstawie zawartej umowy,
- w celu realizacja zadań jako placówka oświatowo-wychowawcza w postaci zapewnienia dzieciom i
młodzieży oraz ich opiekunom tanich miejsc noclegowych oraz zapewnienia opieki i wychowania
dzieciom i młodzieży przebywającym w schronisku na podstawie Ustawy Prawo oświatowe oraz
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie publicznych placówek oświatowowychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii,
specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków
rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w
okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania,
- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym
prawnie uzasadnionym interesem.
5.Powyższe dane osobowe będą przekazywane odpowiednio :
a) do systemu informacji oświatowej,
b) dostawcom systemów informatycznych i usług IT (m.in. Vulcan),
c) operatorom pocztowym i kurierom,
d) służbom ratowniczym i medycznym w uzasadnionych przypadkach zagrożenia życia i zdrowia,
e) organom uprawnionym do otrzymania Pana/Pani danych na podstawie przepisów prawa.
6.Dane osobowe wymienione w pkt 1 będą przetwarzane przez czas określonych w przepisach i
instrukcji kancelaryjnej, a w przypadku danych fakultatywnych – do czasu wycofania zgody. Okres
przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia
roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych
roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Szkołę.
7.Przysługuje Pani/Panu prawo (z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa): dostępu do treści
danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych.
8.Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony danych osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia
2016/679.
9.Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.
10.Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym związanym z realizacją celów schroniska,
z wyjątkiem danych osobowych, oznaczonych jako fakultatywne, których podanie jest dobrowolne.
Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości realizacji zadań przez placówkę.
11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych.
Dla celów dowodowych Administrator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną
na dane kontaktowe podane w ustępie 1.

