Najważniejsze informacje dotyczące ochrony danych osobowych (RODO)
Z dniem 25.05.2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o Ochronie Danych
Osobowych (RODO), które ma na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii
Europejskiej.

Administratorem danych osobowych jest Branżowa Szkoła I Stopnia Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości
im. Jana Kilińskiego w Gorlicach, ul. Michalusa 6, tel. 18 353 61 14,
e-mail:kontakt@szkolacechowa.gorlice.pl reprezentowana przez Dyrektora Szkoły.
Dane osobowe:
- imię (imiona) i nazwisko,
- data i miejsce urodzenie, PESEL,
- adres korespondencyjny,
- dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail),
- wizerunek,
Przetwarzane będą w celu:
- rekrutacji,
- spełniania obowiązku nauki,
- działalności dydaktyczno -opiekuńczo-wychowawczej,
- działalności promocyjnej szkoły (wykorzystanie wizerunku dziecka w publikacjach papierowych i
elektronicznych w tym intemetowych związanych z życiem szkoły:
Kronice Szkolnej, ulotkach itp., na stronach internetowych szkoły, portali regionalnych,
- szybkiego kontaktu z rodzicem lub prawnym opiekunem w przypadku nagłych okoliczności.
Zgromadzone dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia okresu nauki oraz archiwalnie zgodnie z
instrukcją kancelaryjną i innymi aktami prawnymi (kronika, strona internetowa - bezterminowo)

Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych:
- prawo do sprostowania danych - czyli do ich poprawiania, gdy są błędne lub gdy uległy zmianie,
- prawo do bycia zapomnianym - czyli do częściowego lub całkowitego usunięcia danych w przypadku, gdy
są przetwarzane bez uzasadnionych podstaw prawnych,
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych - czyli przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w
związku z ich przechowywaniem,
- prawo dostępu do danych - czyli prawo do uzyskania informacji o sposobie i celu przetwarzania danych
osobowych,
- prawo do przenoszenia danych - czyli uzyskania swoich danych lub wskazania innego administratora w
przypadku jego zmiany,
- prawo do sprzeciwu - czyli wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
- prawo do wycofania zgody - zgoda może zostać wycofana w dowolnej chwili i od tego momentu dane
osobowe nie będą już przetwarzane,
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - każda osoba, gdy uzna iż przetwarzanie danych
osobowych jej dotyczących jest niezgodne z przepisami RODO ma prawo wnieść skargę do organu
nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

