INFORMACJA
Wypełniając postanowienia określone w 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) informuje się, że:
1. Administratorem udostępnionych przez Pana(ią) danych osobowych jest Szkoła
Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Jagiellonia w Białymstoku, ul. Ciepła 40,
15 – 472 Białystok.
2. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
ul. Ciepła 40, 15 – 472 Białystok, poprzez adres email: sms@jagiellonia.pl lub
telefon: +48 885 561 598.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1) realizacji obowiązków prawnych związanych z procesem nauczania, działalnością
wychowawczą i opiekuńczą,
2) promocji działalności szkoły oraz osiągnięć i umiejętności ucznia.
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów i ich rodziców jest ustawa o
systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r., ustawa prawo oświatowe z dnia 14
grudnia 2016 r. oraz rozporządzenia wykonawcze do ww. ustaw.
5. Wizerunek (zdjęcia, filmy) uczniów oraz dane identyfikacyjne takie jak imię,
nazwisko,

klasa

mogą

być

umieszczane

na

stornie

internetowej

szkoły:

http://sms.jagiellonia.pl w celu promocji działań dydaktyczko – wychowawczych
szkoły i osiągnięć uczniów. Dane osobowe przechowywane będą na stronie przez 8
lat następnie trwale usuwane. Dane osobowe uczniów umieszczane na stronie
przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody rodziców ucznia
zbieranej przez Administratora.
4. Nie planuje się przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego.
5. Dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie
przepisów prawa.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia celów o
których mowa w punkcie 3.

7. Przysługuje Panu(i) prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania.
8. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą
przysługuje Panu(i) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem;
9. Przysługuje Panu(i) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
10. Podanie danych osobowych – z zastrzeżeniem punktu 5 - jest wymogiem
ustawowym.
11. Dane nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podjęcia decyzji.

ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH PRAW OSOBY, KTÓREJ
DANE DOTYCZĄ
Osoba której dane dotyczą uprawniona jest do złożenia wniosku w zakresie obsługi
jej praw wynikających z RODO. Wniosek można złożyć w formie elektronicznej lub
bezpośrednio w siedzibie Szkoły. Szkoła zobowiązana jest do jego rozpatrzenia według
poniższych zasad:
a) w ciągu miesiąca, licząc od dnia otrzymania żądania,
b) w przypadku, gdy żądanie lub liczba żądań osoby której dane dotyczą ma
skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony
o kolejne dwa miesiące. W terminie miesiąca od otrzymania żądania Szkoła
poinformuje Pana/Panią o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn
opóźnienia,
c) w przypadku niepodjęcia działań w związku ze złożonym wnioskiem, Szkoła
niezwłocznie – najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, poinformuje
Pana/Panią o powodach nieodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do
organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
d) w przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt ze Szkołą Podstawową
Mistrzostwa Sportowego Jagiellonia w Białymstoku pod adresem e-mail:
sms@jagiellonia.pl.

