Obowiązek informacyjny dotycząca przetwarzania danych osobowych
osób wskazanych do odbioru

W związku z pozyskaniem Państwa danych osobowych w sposób inny niż bezpośrednio od
Was, chcąc zrealizować obowiązek zawarty w art. 14 Rozporządzenia, przekazujemy Państwu
informacje:

Kto jest Administratorem danych osobowych ?
Administratorem danych osób, które zostały wskazane do odbioru uczniów, podopiecznych
(dalej: uczniów), jest Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Brańszczyku z siedzibą
Zespół Placówek Oświatowych w ul. Nadbużna 3, 07-221 Brańszczyk
Dane kontaktowe:
Adres e-mail: zpo-branszczyk@wp.pl
Numer telefonu:(29) 679-40-60
Adres korespondencyjny: Zespół Placówek Oświatowych w Brańszczyku, ul. Nadbużna 3 07221 Brańszczyk

Czy został powołany Inspektor Ochrony Danych ?
Zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, Administrator, jako podmiot publiczny
zobligowany jest do powołania Inspektora Ochrony Danych.
Z naszym wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych możecie się Państwo kontaktować
w każdej sytuacji dotyczącej przetwarzania przez Administratora Waszych danych,
najprościej wysyłając e-mail na adres: r.chmurski@abi-warszawa.pl

Skąd pozyskaliśmy Wasze dane osobowe ?
Państwa dane osobowe pozyskaliśmy od rodziców, opiekunów prawnych (dalej: rodziców).

Jakie dane osobowe możemy przetwarzać ?
Możemy przetwarzać następujący zakres danych:
 dane identyfikacyjne: imię i nazwisko, nr i seria dokumentu tożsamości.

Jakie są cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych ?
Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu:
 umożliwienia odbioru dziecka z placówki osobom innym niż rodzic – art. 6 ust. 1 lit. b
Rozporządzenia;
 zapewnienia bezpieczeństwa dziecka – musimy mieć możliwość zidentyfikowania
osoby je odbierającej – art. 6 ust. 1 lit. c i e Rozporządzenia;

Jak długo przechowujemy dane osobowe ?
Okres przechowywania danych osobowych zależy od celu, w jakim dane są przetwarzane.
W tym wypadku przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w celu odbioru dziecka z naszej
placówki, dlatego Państwa dane będziemy przechowywać do momentu osiągnięcia przez

dziecko określonego wieku, itp., lecz przez okres nie dłuższy niż kształcenie w naszej
placówce.

Czy przetwarzamy Państwa dane automatycznie ?
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie
profilowania, tzn. że nie posiadamy i nie zamierzamy posiadać narzędzi / systemów, które
umożliwią nam wykorzystanie Państwa danych do oceny czynników osobowych, w
szczególności do analizy lub prognozy.

Komu możemy udostępniać Państwa dane ?
Dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie w sytuacji, gdy odbiorcami będą inne
podmioty w zakresie:
 dążenia do spełniania wymogów obowiązującego prawa, przepisów, procesów
prawnych lub prawomocnych żądań instytucji państwowych;
 wykrywania oszustw i zapobiegania im, a także rozwiązywania innych problemów
dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych;
 ochrony praw własności lub bezpieczeństwa Administratora danych osobowych oraz
pozostałych osób w sposób wymagany bądź dozwolony przez przepisy prawa.

Czy przekazujemy Państwa dane do krajów spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego ?
Administrator oświadcza, że dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców mających
siedzibę w Państwach spoza obszaru EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

Jakie prawa Państwu przysługują?
Administrator gwarantuje, że dokłada wszelkich starań, aby Państwa dane przetwarzane były
tylko w niezbędnym zakresie oraz zgodnie z wszelkimi przepisami. Jednak, jeśli uznacie
Państwo, że naruszyliśmy powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące przetwarzania i
ochrony danych osobowych to każda osoba fizyczna, której dane są przetwarzane ma prawo:
 dostępu do danych;
 uzyskania kopii danych;
 sprostowania danych;
 usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym);
 ograniczenia przetwarzania;
 przenoszenia danych;
 sprzeciwu;
 do wycofania zgody;
 wniesienia skargi do Urzędu Nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).
Uprawnienia, o których mowa powyżej można zrealizować osobiście składając pisemny
wniosek, drogą elektroniczną lub listownie na wskazane poniżej adresy:
 adres e-mail:zpo-branszczyk@wp.pl
 adres korespondencyjny:Zespół Placówek Oświatowych w Brańszczyku,
ul. Nadbużna 3 07221 Brańszczyk
Więcej na temat przysługujących Państwu praw przeczytacie na stronie internetowej
www.zpob.branszczyk.pl zakładka RODO

