KLAUZULA INFORMACYJNA DLA ABSOLWENTÓW

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 rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016) – zwanym dalej RODO – Zespół Szkół Nr 2 im. Jędrzeja Śniadeckiego w
Szczytnie informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Nr 2 im. Jędrzeja
Śniadeckiego w Szczytnie, ul. Polska 18, 12-100 Szczytno, reprezentowany przez
Dyrektora – Alinę Niezgodę.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się
pod adresem e-mail: iod@ajip.pl. Z Inspektorem można kontaktować się we wszystkich
sprawach związanych z ochroną danych osobowych.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z wydaniem duplikatu
dokumentów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz dobrowolnej zgody na podstawie art. 6 ust. 1
lit. a RODO.
4. Odbiorcami danych osobowych będą:
 podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów
prawa,
 podmioty zewnętrzne współpracujące z Administratorem na mocy stosownych
umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu
stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych
i organizacyjnych, zapewniających ochronę danych (np. serwis komputerowy,
podmiot świadczący usługi informatyczne),
 upoważnieni pracownicy Administratora.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu osiągnięcia celu dla którego
zostały zebrane.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak konieczne do osiągnięcia celu
wskazanego w pkt. 3.
7. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, ograniczenia
przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd
Ochrony Danych).
8. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub
profilowaniu.
9. W jednostce dane osobowe przetwarzane są za pomocą monitoringu wizyjnego w celu
zabezpieczenia bezpieczeństwa osób i mienia.

