KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zespół Szkół Technicznych w Pile
___________________________________________________________________________________________

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) informuję, że:
Administrator danych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zespół Szkół Technicznych w Pile, 64-920 Piła, ul. Ceglana 4,
tel. +48 672 124 680, e-mail: sekretariat@zst.pila.pl.
Przedstawiciel administratora danych:
Przedstawicielem administratora danych jest Daria Szostak, 64-920 Piła, ul. Ceglana 4, tel. +48 672 124 685,
e-mail: dszostak@zst.pila.pl
Inspektor Ochrony Danych:
Inspektorem ochrony danych jest Arkadiusz Krupka, e-mail: ak@akprogres.com, tel. +48 504 074 074
Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania:
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:
 zawarcia i realizacji umowy (art. 6 ust.1 lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych);
 realizacji procesu edukacji uczniów; korespondencji z uczniami, rodzicami i prawnymi opiekunami, w tym
korespondencji drogą elektroniczną; rekrutacji uczniów.
 w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu
zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wskazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego
prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1. lit f RODO);
 w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony osób i mienia monitorowania obiektu
oraz służbowej poczty elektronicznej (ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych)
Okres przechowywania danych:
 dane osobowe pobrane w celu realizacji umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić
się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 50 lat od końca roku, w którym wygasła umowa, przy
czym 6 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń
zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej
daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.
 jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy, w przeciągu 6 miesięcy od pierwszego kontaktu Pani/Pana dane
osobowe przez nas zgromadzone i wykorzystane do prowadzenia rozmów, zostaną usunięte;
 dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego (promocji szkoły) będą przetwarzane do
czasu, aż zostanie zgłoszony sprzeciw względem ich przetwarzania;
 dane przetwarzane w pozostałych celach będą przechowywane zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 1983 nr 38 poz. 173);
 dane z monitoringu wizyjnego (wizerunek) przechowywane są przez okres 30 dni.
Sposób przetwarzania danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób dla Pani/Pana przejrzysty
(art. 5 ust. 1 lit a).
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich - poza Europejski Obszar Gospodarczy (art. 44
RODO).
Pani/Pana dane mogą być przekazane do podmiotów zależnych lub współpracujących w celu realizacji umowy.
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Prawa osoby, której dane są przetwarzane:
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu do przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
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Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
(RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Konsekwencje niepodania danych osobowych:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym zawarcia umowy, a ich niepodanie
skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia wyżej wymienionej umowy.
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