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KLAUZULA INFORMACYJNA

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 - dalej "RODO" uprzejmie informujemy, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Bursy Szkolnej Nr 1
w Łomży, ul. Kopernika 16, 18-400 Łomża. To oznacza, że odpowiada za ich wykorzystywanie i bezpieczeństwo. Przepisy prawa nakładają na nas obowiązek przekazania poniższych informacji.
2. Wyznaczony został inspektor ochrony danych Adam Korzuch, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Kontakt: korzuch@infoic.pl
3. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
a) przyjęcia wychowanka do bursy szkolnej,
b) realizacji zadań opiekuńczo - wychowawczych,
c) zapewnienia bezpieczeństwa wychowanka w czasie pobytu w bursie szkolnej,
d) umożliwienia korzystania z pełnej oferty bursy szkolnej,
e) realizacji działań promocyjnych bursy szkolnej,
f) realizacji zawartych umów.
4.

Podstawą prawną dla przetwarzania danych są:
‒

Państwa zgoda (art. 6 ust. 1a RODO) – np. pobierana przy okazji przetwarzania wizerunku wychowanka lub innych danych, których przetwarzanie nie wynika wprost
z przepisów prawa,

‒

przepisy prawa (art. 6 ust. 1c RODO) – np. ustawy: Prawo Oświatowe, o systemie informacji oświatowej i akty wykonawcze do tych przepisów,

‒

Realizacja umowy (art. 6 ust. 1b RODO) – np. realizacja umów zawartych
z dostawcami towarów i usług.

5. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Ich zakres został ograniczony do niezbędnego minimum.
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6. Zgodnie z art. 154 ustawy z dnia 10 maja 2018r o Ochronie Danych Osobowych informuję Pana/Panią, że w naszej placówce funkcjonuje monitoring z rejestracją obrazu,
którego celem jest:
‒

zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia
w budynku bursy, a także na terenie do niej przyległym,

‒

prewencyjne obserwowanie i rejestrowanie obrazu zdarzeń w obiekcie bursy oraz terenie do niej przyległym.

7. Do Państwa danych mogą mieć dostęp, np.:
‒

Pracownicy firmy obsługującej stronę i serwery bursy szkolnej,

‒

SIO – System Informacji Oświatowej – dostarczający narzędzia i usługi informatyczne dla bursy szkolnej,

‒

Dodatkowo odbiorcami tych danych mogą też być placówki pocztowe lub bankowe
oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na mocy przepisów prawa.

8. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu procesowi podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
9. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora:
‒

dostępu do danych osobowych,

‒

prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

‒

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

‒

prawo do przenoszenia danych,

‒

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

10. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
11. Nie pozyskujemy danych osobowych z innych źródeł, niż tylko od Państwa.
12. Nie będziemy przekazywali danych osobowych do państwa trzeciego (poza EOG) lub
organizacji międzynarodowej.
13. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów, a po
tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, natomiast
w pozostałych przypadkach do odwołania zgody.

