Klauzula informacyjna
Pracowni Historii Ziemi Górowskiej
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL) (określane jako 'RODO'). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu
Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Prosimy
o zaznaczenie w swoim profilu pola „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych do celów szkoleniowych w PCDNiPPP w Górze”, jeżeli zgadzasz się na
przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych (zbieranych i przetwarzanych w ramach
korzystania przez Ciebie z wybranych usług placówki). Zgodę możesz wycofać zmieniając
ustawienia w swoim profilu, jednak jest wymagana do udziału w wybranej formie
doskonalenia.
Administratorem danych osobowych jest:
POWIATOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
I PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO W GÓRZE
pl. Bolesława Chrobrego 27, 56-200 Góra
tel. (65) 544 12 77, email: pcdn@pcdn.edu.pl

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
tel. (65) 544 12 77, iod@pcdn.edu.pl
Cel przetwarzania.
Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych
i ustawowych wynikających z przepisów prawa oświatowego. W szczególności dotyczy to
organizacji imprez i wydarzeń pod patronatem Pracowni.
Podstawa prawna przetwarzania:
1. Art. 6 pkt 1 lit. c rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO),
2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
3. Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku
z zapewnieniem stosowania RODO,
4. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019 poz.1481 z późn.
zm.),
5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.),
6. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 poz.1148 z późn.
zm.),
7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie
placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. 2019 poz. 1045),
Jakie dane przetwarzamy.
Imię i nazwisko (np.: darczyńców, którzy przekazują do Pracowni swoje eksponaty).
Przetwarzany jest także wizerunek w postaci zapisu fotorelacji z danego wydarzenia. Zdjęcia
umieszczane są na stronie internetowej Pracowni.
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych
niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych (dane do wystawienia faktury,
rachunku).

Czy musisz podać nam dane osobowe.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych.
Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, usunięcia swoich
danych w prawnie uzasadnionym przypadku. Swoje dane osobowe można edytować po
zalogowaniu się do swojego profilu. W przypadkach, w których przetwarzanie Twoich
danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody przysługuje Ci prawo do
cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Dane nie ulegają profilowaniu (zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w trakcie ich
przetwarzania).
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO (Urzędu Ochrony
Danych Osobowych), gdy uzasadnione jest, że Twoje dane osobowe przetwarzane są przez
administratora niezgodnie z zapisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Jak długo przetwarzamy i przechowujemy dane osobowe.
Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do zrealizowania zadań
statutowych placówki i przechowywane zgodnie z aktualnymi przepisami archiwalnymi.
Czy przekazujemy Twoje dane osobowe innym podmiotom.
Jedynie w uzasadnionych prawnie przypadkach dane osobowe przekazywane są
uprawnionym do tego instytucjom (np.: sąd, prokuratura, policja, organ nadzoru
pedagogicznego). Informacji o wynikach etapów szkolnych konkursów nie będziemy
przekazywali innym szkoło/placówkom.

