
Szkoła Podstawowa Nr t7 irn. Kurierów Sądeckich w Nołvyrn Sączu

1. Administratorem danych osobowych uczniów i ichrodzicówjest: Szkoła Podstawowanr 17 im. Kureirów
Sądeckich zsiedzibąw Nowym Sączu, ul, Mała Poręba 57, NIP: 7341103 79I, REGoN: 490580561.
2. Administrator wznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo skontaktować za
pośrednictwem poczty elektronicznej : sp 1 7@edu,nowysacz.pl
3. Dane osobowe uczniów i ich rodziców będą przervarzane na podstawie art.6 ust. 1 lit. a) --c) oraz e) if)
RODO w następujących celach: przeprowadzenia rekrutacji dzieci oraz wykonania ciążących na nas
obowiązkach prawnych. Obowiązki te określają przepisy prawa regulujące działalnośc szkół, w szczególności
ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r, Prawo Oświatowe-,,obowiązek prawny".
4. Administrator moze przekazywać dane osobowe uczniów i ich rodziców innym podmiotom na podstawie
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w której gwaranĘemy sobie możliwość kontroli
poprawnoŚci przetwaruania Twoich danych osobowych z obowiązującymi przepisami. Dane osobowe mogą
byĆ przekazane następującym podmiotom, np: WydziŃ Edukacji Miasta Nowego Sącza, Ponadto
Administrator jest zobowięany do przekazywania Twoich danych osobowych na podstawie bezwzględnie
obowiązujących przepisów prawa, w tlm na żądanie uprawnionych sądów, organów państwowych
i ins$tucji.
5. Nie przewidujem y przekarylvania danych osobowych do państw trzecich poza obszarUnii Europejskiej
6. Dane osobowe będą przechowylaząne na czas rekrutacji do klasy I, a także po jego zakończeniu zgodnie
z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, Ponadto dane osobowe będą przechowywane zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego i JRWA.
7. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadasz prawo dostępu do
treści Swoich danych osobowych lub danych Twoich dzieci oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwatzalia, prawo do przenoszenia danych osobowych jeśli są przefuarzane w sposób
zautomaĘzowany, prawo wniesienia sprzeciwu, a tŃżę prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
jeżeli przetwarzanię odbyva się na podstawie wyrżonej przez Ciebie zgody.
8. Dokładamy wszelkich starań, aby dane osobowe byĘ przetwarzane zgodnie z prawem i z najwyższą
starannością, Jeśli masz jakieś uwagi lub pytania zapraszarny do kontaktu z wznaczonym inspektorem
ochrony danych. Jednak jeśli pomimo tego uważasz, że podczas przetwarzania Twoich danych zostĄ
naruszone przepisy RODO masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO.
9. W zakresie niezbędnym do realizacji obowiązku oświatowego -ptzetwarzanie Twoich danych oraz danych .

osobowych dziecka następuje na podstawie przepisu prawa tj. art.6 ust. 1 lit. b), lit. c) oraz lit. e) RoDo,bez .

konieczności wyrażenia przez Ciebie zgody na przet\Narzanie Twoich danych osobowych lub danych
Twojego dziecka, W pozostałych przypadkach podanie przezCiebie danych osobowych jest dobrowolne.
10. Twoje dane nie będą podlegaó decyzji opartej wyłącznie na zavtomatyzowanym przetwarzaniu danych
osobowych, w §,rn profilowaniu

tel: 18 443 98 48 e-mail: sp17@edu.nowysacz.pl www.spl7nowysacz.pl


