INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że Zespół Placówek Oświatowych w Bieżuniu, z siedzibą:
ul. Gołębiowskiego 1, 09-320 Bieżuń (zwany dalej Szkołą) przetwarza informacje
pozyskane od osób fizycznych, za ich zgodą oraz ze źródeł publicznych oraz
ogólnodostępnych, w tym z Internetu, tworząc bazę danych. Wśród tych informacji znajdują
się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii
Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 nazwa RODO), mają charakter danych
osobowych.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych
osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące
przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od
tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych
źródeł.
W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: Zespół
Placówek Oświatowych w Bieżuniu, 09-320 Bieżuń, ul. Gołębiowskiego 1,
NIP: 5110289375.
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na
adres: ul. Gołębiowskiego 1, 09-320 Bieżuń lub email: spbiez@poczta.fm
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – firmę AUDYT I WYCENA
Consulting Group Sp. z o.o., z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą
poczty tradycyjnej na adres: ul. Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Warszawa lub email:
iodo@audytiwycena.pl
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
 art. 6 ust. 1 lit. a) przetwarzanie na podstawie zgody,
 art. 6 ust. 1 lit. b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy,
 art. 6 ust. 1 lit. c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego,
 art. 6 ust. 1 lit. d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych
interesów,
 art. 6 ust. 1 lit. e) przetwarzanie jest uzasadnione interesem publicznym.
4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie.
5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie niezbędnym do
wykonywania zadań wynikających z następujących przepisów prawa:
a. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198).
b. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189).
c. Ustawa z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych
(Dz.U.2017.2203).

d. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017r.
w sprawie ramowych planów nauczana dla publicznych szkół
(Dz.U.2017.703).
e. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r.
w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół
(Dz.U.2001.61.624).
f. Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. 2009 nr 152, poz.
1223).
g. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 nr 157
poz. 1240).
6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców w:
(1) państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub
(2) organizacjach międzynarodowych.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu
prawo do:
 żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
 żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych,
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
 przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
 wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Z powyższych praw można skorzystać poprzez:



kontakt e-mailowy pod adresem: iodo@audytiwycena.pl
kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: AUDYT I WYCENA
Consulting Group Sp. z o.o., ul. Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Warszawa.

8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej,
technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy
umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem,
wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Z poważaniem,
Zespół Placówek
Oświatowych w Bieżuniu

