Klauzula informacyjna
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w
sprawie ochrony osó b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informuję, że:

1)

Administratorem Pani/Pana/dziecka danych osobowych jest Gmina Gomunice reprezentowana przez Wójta
Gminy Gomunice.

2)

Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana/dziecka danych osobowych w związku z realizacją
obowiązku prawnego w sprawie zapewnienia dowozu: dziecka/ucznia do przedszkola, szkoły, ośrodka.

3)

Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Pani Magdalena Kuszmider, e-mail: iod@ug.gomunice.pl

4)

Pani/Pana/dziecka dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji świadczenia na podstawie – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148) *art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ).

5)

Pani/Pana/dziecka dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisó w prawa.

6)

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie nie pozwoli na spełnienie ww. obowiązku.

7)

Administrator przetwarza Pań stwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o któ rym mowa powyżej. W szczegó lnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Pań stwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są szczegó lne przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeń stwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania.

8)

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana/dziecka danych osobowych przysługują Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia:
a) dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
b) żądania ich sprostowania,
c) ograniczenia przetwarzania,
d) usunięcia danych po zakoń czeniu okresu archiwizacji, jeśli przepisy prawa tak stanową.
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

9)

Przysługuje Pań stwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych

osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie Pań stwa danych osobowych przez Administratora.
10) Pani/Pana dane nie są przekazywane do Pań stwa trzeciego, organizacji międzynarodowej, nie będą
11)

profilowane.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisó w prawa oraz zgodnie

z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministró w z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazó w akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwó w zakładowych (Dz. U. Nr 14,
poz. 67 ze zm.).

Zapoznałem/am się z powyższymi informacjami

.............................................................
(data, podpis)

