KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO /COVID - 19/
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych dziecka jest Zespół Szkolno

– Przedszkolny w Rogozinie, ul. Mazowiecka 25, 09-442 Rogozino reprezentowany przez
Dyrektora
2) W sprawie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych
osobowych oraz danych osobowych Państwa dziecka, a także przysługujących Państwu
uprawnień, mogą Państwo skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych
Osobowych. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem
poczty elektronicznej: /e-mail/:iod.radzanowo@mkadministrators.pl
3) Pani/Pana dane osobowe oraz dane dziecka będą przetwarzane w związku z realizacją

obowiązków administratora w zakresie organizacji procesu edukacyjnego dla uczniów
powracających do szkół w okresie pandemii koronawirusa /Covid-19/.
4) Pani/Pana dane osobowe oraz dane dziecka będą przetwarzanie w zakresie podanym w

oświadczeniu tj.: stan zdrowia; dane dot. stanu zdrowia pozostałych domowników oraz
informacji środowiskowych w zakresie styczności z osobami zakażonymi koronawirusem
/Covid-19/ lub przebywającymi w kwarantannie; dane dot. temperatury na podstawie
wcześniej wyrażonej przez Państwa zgody; podstawowe informacje dot. zatrudnienia;
dane kontaktowe w postaci dodatkowych numerów telefonów w celu ustanowienia
efektywnego kontaktu w sytuacji zagrożenia.
5) Pani/Pana dane osobowe oraz dane dziecka będą przetwarzane na podstawie przesłanki:







art. 6 ust 1 lit. „c” ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r., (RODO)
- realizacja obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze w związku z art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid19, innych form zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz
wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. (edukacja
wczesnoszkolna).
art. 9 ust. 2 lit. „i” RODO - przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z
interesem publicznym, w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed
poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi na podstawie prawa Unii lub
prawa państwa członkowskiego, które przewidują odpowiednie, konkretne środki
ochrony praw i wolności osób, w związku z art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem Covid-19, innych form zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych oraz wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r.
(edukacja wczesnoszkolna).
art. 9 ust. 2 lit. „a” RODO – przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez
Państwa zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody (pomiar temperatury).

6) Pani/Pana dane oraz dane dziecka mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
7) Okres przechowywania danych Pani/Pana oraz danych osobowych jest następujący tj.:





w przypadku danych przetwarzanych na podstawie przepisów prawa przez okres
trwania pandemii koronawirusa (Covid-19) w celach określonych w wytycznych
Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. (edukacja wczesnoszkolna).
Takie dane mogą być również archiwizowane zgodnie z przepisami ustawy o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach państwowych przez okres w niej
wskazany,
w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie wcześniej wyrażonej
zgody dane będą przetwarzane przez okres obowiązywania zgody tj. do czasu jej
wycofania lub upłynięcia okresu wymienionego w treści klauzuli zgody.

8) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,

prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia
zgody.
9) Posiada Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2 (kod
pocztowy: 00-193 Warszawa), w przypadku gdy zachodzi poważne popełnienie
naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, które Państwa dotyczą.
10) Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest obligatoryjne w oparciu o przepisy

prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne na podstawie wcześniej wyrażonej przez
Państwa zgody.

