Klauzula dotycząca czynności przetwarzania:
Dziennik elektroniczny
Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO

Mając na uwadze wymagania 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 (RODO), informujemy że:
a) Administratorami Państwa danych osobowych jest:
Zespół Szkół Samochodowych i Mechatronicznych w Łodzi
z siedzibą: w Łodzi (93 - 126); ul. Przybyszewskiego 73/75
Dane kontaktowe:
Zespół Szkół Samochodowych i Mechatronicznych
ul. Przybyszewskiego 73/75
93 – 126 Łódź
tel.: + 42 681 13 83
fax: + 42 681 14 22
e-mail: kontakt@zssim.elodz.edu.pl
Zespół Szkół powołał Inspektora Ochrony Danych z którym mogą się
Państwo skontaktować pod adresem: iod@zssim.elodz.edu.pl, lub pod
adresem korespondencyjnym z dopiskiem: „IOD”
Uwaga: Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy
dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Zespół Szkół,
w tym realizacji praw nadanych Państwu przez RODO.
b) dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji statutowej działalności
szkoły, w tym w celu umożliwienia korzystania z systemu dziennika
elektronicznego,
c) podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi § 8 ust. 2
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w
sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i
placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i
opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017 r., poz. 1646)
oraz
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, który pozwala na przetwarzanie danych w celu
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych,

d) odbiorcą danych na podstawie Umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych jest Vulcan Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi, świadcząca usługę
dostawcy systemu dziennika elektronicznego,
e) okres przechowywania danych to okres do czasu uczęszczania ucznia do
szkoły, a następnie przez okres archiwizowania danych dzienników
lekcyjnych, zgodnie z obowiązującymi w szkole regulacjami dotyczącymi
archiwizacji (zazwyczaj 5 lat od zakończenia roku szkolnego, w którym
uczeń opuścił szkołę),
f) na podstawie RODO przysługuje Państwu prawo do:
• żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących
Państwa i dziecka oraz ich kopii;
• sprostowania danych jeśli niepoprawne lub nieprawdziwe;
• przenoszalności danych;
• ograniczania lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
• usunięcia danych, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu
wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub
w ramach sprawowania władzy publicznej,
g) przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do polskiego organu
nadzorczego,
h) podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe na
podstawie przepisów prawa
i) Państwa dane osobowe nie będą profilowane.

