KLAUZULA INFORMACYJNA
Dn. 25.05.2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie 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.
1) Administratorem Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka danych osobowych jest
Szkoła Podstawowa Nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
ul. Balkonowa 4, 03 – 329 Warszawa;
przedstawicielem jest Dyrektor Szkoły – p. Anna Nadolska – Buczyńska.
2) ) Inspektor ochrony danych osobowych (IOD):
kontakt: sp42@edu.um.warszawa.pl, tel. 22 811 58 43.

3) Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych edukacją i wychowaniem, pomocą psychologiczno – pedagogiczną oraz realizacji zadań związanych ze świadczeniem pracy.
4) Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka danych osobowych:
 ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;
 ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;
 ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 1996 r.
w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji
w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt
osobowych pracownika;
 ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
(tekst jednolity ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych Dz.U.
2015 poz. 111).
Podanie Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka danych osobowych w celu realizacji zadań związanych z obowiązkiem edukacji jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan
zobowiązany do ich podania; podanie danych pracowników szkoły jest obligatoryjne,
co wynika z obowiązujących przepisów prawa:
 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U.
2017 poz. 2198) i jej rozporządzeń wykonawczych;

 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 60);
 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59);
 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 2017 poz. 1189
i 2203) i jej rozporządzeń wykonawczych;
 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o Systemie Informacji Oświatowej (tekst
ujednolicony Dz. U. 2017 poz. 2159);
 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego
(Dz.U. 2016 poz. 23 ze zm.) i jej rozporządzeń wykonawczych;
 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
(Dz.U. 2016 poz. 1506) i jej rozporządzeń wykonawczych.
5) Dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Podmiotem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe
w imieniu szkoły będzie Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Targówek m.st. Warszawy.
6) Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane – do momentu
realizacji celu przetwarzania danych osobowych lub zgodnie z przepisami
o archiwizacji.
7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych swoich i swego dziecka,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
8) Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9
ust. 2 lit. a)).
9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10) Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
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