
Buchcice, 24.05.2018r. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

w Zespole Szkoły Podstawowej im. sierż. AK Józefa Siwaka „Waligóry”  

i Przedszkola w Buchcicach 

 

Zgodnie z art.13 ust.1-2 (dane zbierane bezpośrednio) // art. 14 ust. 1-2 (dane zbierane z innych 

źródeł) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), informujemy, że: 

 

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkoły Podstawowej im. sierż. 

AK Józefa Siwaka „Waligóry” i Przedszkola w Buchcicach, Buchcice 41, 33-170 

Tuchów reprezentowany przez Dyrektora Mariusza Rysia 

2) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach dydaktyczno-wychowawczo-

opiekuńczych i/lub w celach związanych ze stosunkiem pracy przez Zespół Szkoły 

Podstawowej im. sierż. AK Józefa Siwaka „Waligóry” i Przedszkola w Buchcicach i nie 

będą udostępniane podmiotom innym, niż uprawnione na mocy przepisów prawa (art. 6 ust 

1 pkt a/b/c/d/e/f) 

3) Odbiorcą Państwa danych osobowych będą: Zespół Szkoły Podstawowej im. sierż. AK 

Józefa Siwaka „Waligóry” i Przedszkola w Buchcicach oraz np. Ministerstwo Edukacji 

Narodowej, Urząd Miejski w Tuchowie, MOPS, Kuratorium Oświaty, ZUS, Urząd 

Skarbowy. 

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nauki lub zatrudnienia w szkole. 

Dane osobowe przetwarza się również przez okres czasu wynikający z przepisów prawa 

archiwalnego. 

5) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli 

przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) 

6) Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego, ani 

organizacji międzynarodowych. 

7) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie 

Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 

Administrator  

mgr Mariusz Ryś,  

Dyrektor Zespołu 

 


