KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA RODZICÓW I UCZNIÓW
COLLEGIUM CATHOLICUM BYDGOSTIENSE
ZESPOŁU SZKÓŁ KATOLICKICH POMNIKA JANA PAWŁA II
W BYDGOSZCZY

Zgodnie z art. 13 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 (Dz. Urz. UE L 119/1, z 4 maja 2016 r.), zwanego dalej RODO,
informujemy, iż:
1) Administratorem danych osobowych jest dyrektor Collegium Catholicum Bydgostiense
Zespołu

Szkół

Katolickich

Pomnika

Jana

Pawła

II

w

Bydgoszczy,

85-120 Bydgoszcz ul. Nowodworska 17;
2) W Collegium Catholicum Bydgostiense Zespole Szkół Katolickich Pomniku Jana
Pawła II w Bydgoszczy został powołany inspektor danych osobowych - Pani mgr Aleksandra Lau - i ma Pani/Pan prawo kontaktu za pomocą adresu
e-mail: ksp@katolik.bydgoszcz.pl, telefon 52 371-31-11;
3) Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka są przetwarzane w celach
związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, i będą
przechowywane przez okres nauki ucznia w Collegium Catholicum Bydgostiense Zespole
Szkół Katolickich Pomnika Jana Pawła II w Bydgoszczy;
4) Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane,
będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny,
wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów;

5) Pani/Pana

dane

zautomatyzowanym
profilowaniu;

osobowe

oraz

procesom

dane

osobowe

związanym

dziecka

z podejmowaniem

nie

będą

decyzji,

poddane
w

tym

6) Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych
osobowych, prawo do ich sprostowania, a po ustaniu okresu ich przechowywania,
prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych osobowych, ograniczenia w myśl obowiązujących
przepisów;
7) Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka nie będą przekazane odbiorcom
w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem
Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej;
8) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
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