Drodzy uczniowie i rodzice,
W dniu 25 maja 2018 r. w zakresie ochrony danych osobowych zaczyna obowiązywad Rozporządzenie 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 (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”.
Zespół Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu mieszczący się na ul. Niemodlioskiej 40 w Opolu, jako
publiczna jednostka oświatowa, w świetle ww. przepisów jest administratorem Paostwa danych osobowych. To
oznacza, że szkoła, którą Paostwo wybraliście, odpowiada za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny oraz zgodny
z obowiązującymi przepisami. Szkoła wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się
skontaktowad za pośrednictwem adresu e-mail: iod@zsbopole.pl lub korespondencyjnie na adres ul. Niemodlioska
40, 45-761 Opole
Paostwa dane osobowe uzyskane w czasie rekrutacji lub przyjęcia do szkoły w trakcie roku szkolnego, oraz w trakcie
trwania nauki są przetwarzane w celu realizacji zadao oświatowych wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 poz.
2198) oraz aktów wykonawczych do nich. Oznacza to, że podstawą do ich przetwarzania jest art. 6. ust. 1 pkt. c
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119).
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a czas przechowywania zgodny z jednolitym rzeczowym
wykazem akt dostępnym w bibliotece szkolnej, opracowanym na podstawie prawa archiwalnego. Przetwarzanie
wizerunku oraz danych dotyczących ucznia w celach promowania szkoły i informowania o osiągnięciach uczniów
w prasie, radiu i telewizji odbywa się wyłącznie na podstawie pisemnej zgody rodzica niepełnoletniego ucznia lub
pełnoletniego ucznia.
W szkole prowadzony jest monitoring w celu:
*zapewnienia bezpieczeostwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęd organizowanych przez szkołę zgodnie
z obowiązkiem nałożonym na dyrektora w art. 68 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo Oświatowe.
*utrzymywania bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkole zgodnie z obowiązkiem
nałożonym na szkoły w art. 1 pkt 14 ustawy Prawo Oświatowe.
Paostwa dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych
przepisami prawa.
W odniesieniu do Paostwa danych osobowych przysługują Paostwu następujące prawa:
1.
2.
3.
4.
5.

prawo do żądania od administratora dostępu do Paostwa danych osobowych
prawo do ich sprostowania (poprawienia)
prawo do usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
prawo do przenoszenia danych
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodnośd z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

Mają Paostwo prawo wnieśd skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Paostwo, że
przetwarzanie Paostwa dany osobowych narusza przepisy prawa.

