Mielec, dnia 25 maja 2018r.
Informacja o przetwarzanych danych osobowych
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 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 (dalej RODO) informuję Panią/Pana*, że:
1.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ekonomicznych im. bł.
ks. Romana Sitki w Mielcu z siedzibą przy ul. Warszawskiej 1, 39-300 Mielec, telefon/fax
17 773 15 80, 17 773 15 81, e-mail sekretariat@ekonomik.mielec.pl, a w jego imieniu
Dyrektor. Oznacza to, że Zespół Szkół Ekonomicznych w Mielcu odpowiada za
wykorzystanie Pani/Pana danych osobowych w sposób bezpieczny, zgodny z umową
i przepisami prawa.
2.
Inspektorem ochrony danych w Zespole Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki
w Mielcu, ul. Warszawska 1, 39-300 Mielec jest Pan Piotr Wieczerzak, e-mail:
iodo@powiat-mielecki.pl, telefon: 17 780 04 87.
3. Paostwa dane osobowe (dane osobowe uczniów i ich rodziców/prawnych opiekunów,
nauczycieli i pracowników) wykorzystane będą w następujących celach:
1) promowania placówki poprzez zamieszczanie wizerunku w materiałach
promocyjnych w szczególności: zamieszczania wizerunku na stronie
internetowej, portalach społecznościowych, monografiach szkoły, na tablicach
ogłoszeo
w szkole. W/w dane będą przechowywane przez 10 lat.
2) w sprawach związanych z ubezpieczeniem uczniów wykorzystywanych podczas
praktyk, wyjazdów, imprez szkolnych oraz w razie wypadku. W razie wypadku
dane będą przetwarzane przez podmiot świadczący usługi BHP i usługi
ubezpieczeniowe. W/w dane będą przechowywane przez trzy lata.
3) informacji dotyczących stanu zdrowia niezbędnych przy wyjściach/wyjazdach
organizowanych przez szkołę, przekazywanych za zgodą rodziców/ opiekunów
prawnych. W/w dane będą przechowywane przez trzy lata.
We wskazanych wyżej celach nie będziemy dokonywali profilowania, czyli
zautomatyzowanej analizy Paostwa danych i opracowania przewidywao na temat
preferencji lub przyszłych zachowao.
4. Paostwa dane przekazujemy jednostkom, które będą je przetwarzały:
1) Starostwo Powiatowe w Mielcu, ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, które jest
upoważnione przez administratora danych
2) Firmę Vulcan Sp. z o.o., ul. Wołowska 6, 51-116 Wrocław w zakresie prowadzenia
dziennika elektronicznego, którego administrator upoważnił do dalszego
przetwarzania danych w zakresie utrzymania infrastruktury serwisowej: firmę
home.pl SA, ul. Zbożowa, 70-653 Szczecin i 3Services Factory SA, ul.
Gospoidarcza 12, 40-432 Katowice
3) Centrum Obsługi Jednostek Powiatu Mieleckiego, ul. Wyspiańskiego 6, 39-300
Mielec – dane osobowe nauczycieli i pracowników w celach kadrowo-finansowych
4) każdorazowo wskazaną przez rodziców firmę ubezpieczeniową, w której zostało
zawarte ubezpieczenie na wycieczki, praktyki, itp.
5) firmę FU MARKA w zakresie spraw związanych z BHP
6) firmę SCAN-B w zakresie spraw serwisowania systemu informatycznego
7) NZOZ „Piątka”, ul. Tańskiego 2, 39-300 Mielec, w zakresie prowadzenia

dokumentacji medycznej uczniów
5. Obecnie nie planujemy przekazywad Paostwa danych poza OEG (obejmujący Unię
Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
6. Przysługujące Państwu uprawnienia
Mogą Paostwo złożyd wniosek (dotyczący danych osobowych) o:
1) sprostowanie (poprawienie) danych;
2) usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych w naszym
serwisie internetowym;
3) ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie
danych- stosownie do złożonego wniosku);
4) dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię
danych);
5) przeniesienie danych do innego administratora danych (w zakresie określonym w
art. 20 RODO).
Z tych praw mogą Paostwo skorzystad składając stosowny wniosek. Aby mied pewnośd,
że są Paostwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy poprosid o podanie
dodatkowych informacji pozwalających nam Paostwa uwierzytelnid.
Zakres każdego z praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystad wynikają
z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Paostwo skorzystad, zależed będzie
na przykład od podstawy prawnej wykorzystywania przez podmioty danych oraz od celu
ich przetwarzania.
7. Prawo do sprzeciwu
Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Paostwo w dowolnym momencie wnieśd
sprzeciw wobec przetwarzania Paostwa danych, jeśli podstawą wykorzystania danych
jest nasz prawnie uzasadniony interes. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Paostwa
wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzad danych osobowych objętych sprzeciwem
na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją:
1) ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według
prawa uznaje się za nadrzędne wobec Paostwa interesów, praw i wolności,
lub
2) podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeo.
8.
Zgoda
Jeżeli przetwarzanie Paostwa danych nie jest konieczne do zawarcia umowy, realizacji
obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu,
możemy prosid o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Paostwa
danych. Udzieloną nam zgodę mogą Paostwo w dowolnym momencie cofnąd (bez
wpływu na zgodnośd z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem).
9.
Skarga
Mają Paostwo prawo wnieśd skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
jeżeli uważają Paostwo, że przetwarzanie Paostwa danych osobowych narusza przepisy
prawa.
10. Kontakt
Nasze dane kontaktowe: Zespół Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu
z siedzibą przy ul. Warszawskiej 1, 39-300 Mielec, tel. 17 773580
Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Mielcu,
ul. Wyspiaoskiego 6, 39-300 Mielec: Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487

Zgoda
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych /danych osobowych ucznia przez
administratora danych przez Zespół Szkół Ekonomicznych ul. Warszawska 1, 39-300 Mielec w celu:
- promowanie placówki poprzez zamieszczania wizerunku w materiałach promocyjnych
w szczególności: zamieszczania wizerunku na stronie internetowej, w portalach społecznościowych,
monografiach szkoły, na tablicach ogłoszeo w szkole, w prasie, radiu, telewizji
- przetwarzania informacji w sprawach związanych z ubezpieczeniem uczniów wykorzystywanych
podczas praktyk, wyjazdów, imprez szkolnych. W/w dane będą przechowywane przez trzy lata
(z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe związane z ubezpieczeniem zostanie każdorazowo
podpisana umowa powierzenia danych)
- przetwarzania informacji dotyczących stanu zdrowia niezbędnych przy wyjściach/wyjazdach
organizowanych przez szkołę, przekazywanych za zgodą rodziców/ opiekunów prawnych
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem(-am) się z treścią Informacji o przetwarzanych danych osobowych, w tym z informacją
o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych
i prawie ich poprawiania.

