
Załącznik nr 2

Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

• Administratorem danych osobowych rodziców i uczniów jest Bernardyńska Szkoła
Podstawowa im. o. A. Pankiewicza w Łodzi.

Z administratorem można się skontaktować listownie: ul. bł. o. A. Pankiewicza 15
91-738 Łódź lub e-mailem: szkola.bernardyni@wp.pl

• Inspektorem ochrony danych osobowych jest: o. Bartosz Stankiewicz, z którym
można się skontaktować emailem: szkola.bernardyni@wp.pl

• Dane osobowe, w tym materiały zdjęciowe oraz nagrania filmowe, są przetwarzane
w celach marketingu i promocji w/w szkoły, w tym prowadzenia konkursów,
promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku szkoły (podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia RODO) oraz w celu organizacji i przebiegu
konkursu mającego na celu promowaniu języka niemieckiego (podstawa prawna: art.
6 ust. 1 lit. B Rozporządzenia RODO).

• Zgodnie z art.8 ust. 1 osoba małoletnia po ukończeniu 13 roku życia może wyrazić
zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z przepisami ww
rozporządzenia.

• Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora.

• Dane osobowe pozyskane w procesie działań promocyjnych będą przechowywane
nie dłużej niż kolejne 6 miesięcy począwszy od 27.03.2019r.

• Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do
niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

• Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez
Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych
osobowych.
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