KLAUZULA INFORMACYJNA
DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
UCZESTNICTWA W WYCIECZKACH SZKOLNYCH

Szanowni Państwo
Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE.L.2016.119.1), informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych Pani/Pana córki/syna jest (nazwa, adres, dane
przedstawiciela) Zespół Szkół w Czchowie;
2) Podajemy dane kontaktowe inspektora ochrony danych
Monika Smoleń, e-mail: iodo.zspczchow@interia.pl;
3) Dane osobowe Pani/Pana córki/syna przetwarzane będą w celu:
- organizacji i uczestnictwa w wycieczkach szkolnych, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a, art. 6
ust. 1 pkt c, art. 6 ust. 1 pkt d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE.L.2016.119.1);
4) Odbiorcą danych osobowych Pani/Pana córki/syna będą:
- inni pracownicy jednostki mający udział w procesie organizacji i uczestnictwa w wycieczce
szkolnej,
- ubezpieczyciel (jeśli będzie wymagane),
- firma transportowe (jeśli będzie wymagane),
- hotel/ miejsce noclegowe (jeśli będzie wymagane);
5) Dane osobowe Pani/Pana córki/syna będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów
kancelaryjnych i archiwalnych obowiązujących w Zespole Szkół w Czchowie;
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych Pani/Pana córki/syna oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
(jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody);
7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana córki/syna dotyczących organizacji i udziału Pani/Pana córki/syna w
wycieczce szkolnej narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest:
- warunkiem możliwości uczestnictwa Pani/ Pana córki/syna w wycieczka organizowanych
przez Zespół Szkół w Czchowie;
9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie odmowa ich podania jest
równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa Pani/Pana córki/syna w wycieczkach
organizowanych przez Zespół Szkół w Czchowie.

