Informacja
dla rodziców dzieci uczestniczących w półkoloniach zimowych 2020
Realizując obowiązek informacyjny określony w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 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 („RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 120 im.
Konstytucji 3 Maja, ul. Centralna 40, 91-503 Łódź, NIP: 7261271569, REGON 000214273, tel.
42 6597120 , e-mail: kontakt@sp120.elodz.edu.pl
2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@sp120.elodz.edu.pl
adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych, Szkoła Podstawowa nr 120
im. Konstytucji 3 Maja, ul. Centralna 40, 91-503 Łódź.
3. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani / Pana dzieci przetwarzane będą w celu:
realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych podczas organizacji
wypoczynku dzieci i młodzieży w związku z organizacją półkolonii zimowych, (podstawa
prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Ustawa z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty – z późniejszymi zmianami, (Dz. U. 2018, poz. 996),
§ 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie
sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji
przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej
dokumentacji, art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
sprawowania opieki oraz udzielania pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych
zachorowań, urazów i zatruć, (podstawa prawna rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad
dziećmi i młodzieżą)
podjęcia działań na Pani / Pana żądanie w związku z organizacją wypoczynku dzieci i
młodzieży w ramach półkolonii letnich, na zasadach określonych w odpowiednich
przepisach prawa (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
4. W celu realizacji umowy Pani/Pana dane oraz dane osobowe Pani / Pana dzieci mogą być
udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców takim jak:
organom władzy publicznej lub podmiotom działającym na zlecenie organów władzy
publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego
prawa,
dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne lub
organizacyjne, umożliwiające zarządzanie
organizacją oraz realizację jej celów
(w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, usług dziennika elektronicznego,
firmom kurierskim lub pocztowym),
towarzystwom ubezpieczeniowym,
podmiotom sprawującym profilaktyczną opiekę medyczną,
dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora
(w szczególności kancelariom prawnym, firmom bhp),
dostawcom usług księgowych celem realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości.
5. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dzieci nie będą przekazywane
do państw trzecich poza teren Unii Europejskiej.

6. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane przez
Administratora przez cały okres uczestnictwa Pani / Pana dziecka w jednej z form wypoczynku
dzieci i młodzieży organizowanej przez Administratora oraz archiwizowane zgodnie
z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych oraz danych osobowych Pani / Pana dzieci
przysługuje Pani/Panu:
prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych,
prawo do ich sprostowania,
prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony
danych osobowych.
W zakresie w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu realizacji zadań
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych podczas organizacji półkolonii zimowych
przez Administratora, podanie danych Pani / Pana oraz danych osobowych Pani / Pana
dzieci jest warunkiem uczestnictwa Pani / Pana dziecka w półkoloniach. Podanie danych
ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania danych będzie brak
możliwości zawarcia i realizacji umowy dotyczącej uczestnictwa Pani / Pana dziecka
w półkoloniach letnich.
8. Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

