STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
„RAZEM DLA PIĄTKI”
os. Ogrody 20, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
mail: razemdlapiątki@gmail.com

DEKLARACJA

Wyrażam zgodę na udział mojej córki/ mojego syna* ........................................................................... z klasy ...........
w

półkoloniach

letnich

w

terminie

04.07.2022

r.

-

08.07.2022

r.

Zobowiązuję

się

do wpłaty należności, tj. 320,00 zł, na wskazane w ofercie konto w terminie do 24.07.2022 roku.
Dowód wpłaty dostarczę osobiście lub prześlę za pomocą e-mail, na adres: annabar68@interia.pl
…................................
data, podpis rodziców/prawnych opiekunów
....................................
tel. kontaktowy

Administrator danych osobowych
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych jest Stowarzyszenie "Razem dla
Piątki" przy Zespole Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Św., os. Ogrody 20, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, e-mail:
zsipp3@ostrowiec.edu.pl, tel.: 41 247 20 42.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych poprzez adres e-mail: iod@arx.net.pl lub pisząc na adres szkoły.
Cel i podstawa prawna przetwarzania danych.
W ramach wykonywania ustawowych obowiązków Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe uczniów, ich rodziców lub opiekunów prawnych
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) lub art. 9 ust. 2 lit. g) RODO w ściśle określonych celach, na podstawie konkretnych przepisów prawa. Przepisy
te znajdują się przede wszystkim w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie
informacji oświatowej oraz w aktach wykonawczych do tych ustaw.
W niektórych przypadkach dane osobowe mogą być też przetwarzane w innych celach np.: publikowania wizerunku uczniów utrwalonych na
zdjęciu, na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody w zakresie i celu określonym w jej treści, na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO lub
art. 9 ust 2 lit a) RODO.
Celem przetwarzania przez Stowarzyszenie jest wypełnianie obowiązków nałożonych na nią przepisami prawa. W przypadku danych
osobowych dzieci jest to przede wszystkim realizacja zadań dydaktycznych i wychowawczych, zagwarantowanie dziecku bezpieczeństwa oraz
wypełnianie obowiązku dotyczącego uzupełnienia i prowadzenia dokumentacji przebiegu działalności wspierającej PSP nr 5.
Odbiorcy danych osobowych
Stowarzyszenie może udostępniać dane osobowe, jeśli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia bądź obowiązku wynikającego z przepisu
prawa. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa oraz
podmioty przetwarzające dane na zlecenie Administratora np. firmy dostarczające systemy informatyczne.
Okres przechowywania danych
Dane osobowe będą przechowywane do czasu aż ustanie okres zobowiązujący Stowarzyszenie do archiwizowania dokumentów określony w
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i działania archiwów zakładowych. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu ewentualnego
cofnięcia tej zgody.
Prawa osób, których dane dotyczą
Na zasadach określonych przepisami RODO, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
prawo dostępu do swoich danych osobowych,
prawo do ograniczenia ich przetwarzania,
prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
prawo do usunięcia danych prawo do przenoszenia swoich danych,
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, w każdej
chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
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Wycofanie zgody powoduje skutki na przyszłość, czyli nie można przetwarzać danych osobowych od chwili wycofania zgody.
Wszelkie czynności związane z przetwarzaniem danych dokonane przed wycofaniem zgody pozostają zgodne z prawem. Wyrażoną
zgodę może Pani/Pan wycofać przesyłając żądanie do administratora.
Nie wszystkie Pani/Pana żądania będziemy jednak mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy bowiem od przesłanek
prawnych uprawniających do przetwarzania danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w
sytuacji, gdy Pani/Pan uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
Obowiązek / dobrowolność podania danych osobowych
Podanie danych osobowych w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze jest obowiązkowe. Niepodanie
danych będzie skutkowało brakiem możliwości realizowania zadań oświatowych.
Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, podanie danych jest dobrowolne, przy czym ich niepodanie
spowoduje brak realizacji celu opartego na zgodzie, lecz nie wpłynie na realizację zadań oświatowych przez szkołę.
Informacje o profilowaniu
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane, co znaczy, że szkoła
nie wykorzystuje systemów informatycznych, które gromadziłyby informacje na temat konkretnych osób, a następnie samodzielnie,
automatycznie, podejmowałyby decyzje, które mogłyby wywołać wobec tych osób skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na te
osoby wpływać.

Data, podpisy rodziców/prawnych opiekunów

* niepotrzebne skreślić

KRS 0000845517

NIP 6612379956

REGON 386297742
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