
Klauzula informacyjna dla monitoringu wizyjnego

Dyrektor Zespołu Szkól Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie  zgodnie z artykułem
13 ust.  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  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych
zwanego „ RODO” ) informuje Państwa , że:

1. Administratorem   danych  osobowych,  których  sprawy  są  prowadzone  w
ramach wykonywanych obowiązków ustawowych  jest  - Zespół    Szkół Nr 2
im. Unii Europejskiej w Rypinie  w imieniu którego występuje Dyrektor  Szkoły
• nr telefonu:  54 2803161
• listownie na adres : Zespołu Szkól Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie ul.

Dworcowa 11, 87-500 Rypin,
•  e-mail:zs2rypin@wp.pl

2. Dane  kontaktowe  Inspektora  Ochrony  Danych:  adres  e-mail:
ido  @powiat  rypinski.  pl  .

3.  Dane osobowych przetwarzane są  na podstawie art. 6 ust1 lit.b i c , art.9
przepisów RODO oraz w związku z realizacją przepisów  prawa oświatowego
i kodeksu pracy  i  aktów wykonawczych do tych ustaw.

4. Podanie danych jest  obowiązkowe.  Konsekwencją niepodania danych jest
brak możliwości załatwienia sprawy.

5. Odbiorcami  danych osobowych będą wyłącznie  podmioty  uprawnione  na
podstawie przepisów prawa oraz  podmioty  z  którymi  Administrator  zawarł
umowy powierzenia danych.

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do  państw trzecich.

7. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy prawnej do
ich przetwarzania oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi przechowywania
i archiwizacji dokumentów.

8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje:
- prawo  dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO
-  prawo do ich sprostowania na podstawie art. 16 RODO
- prawo do usunięcia danych  na podstawie na podstawie art. 17RODO
- prawo ograniczenia przetwarzania  na podstawie art.18 RODO
- prawo do    wniesienia  sprzeciwu na podstawie art. 21  RODO
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9. W przypadku przetwarzania danych pozyskanych na podstawie dobrowolnej
zgody (art. 6 ust 1 lit.1  RODO) , przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia
w dowolnym momencie.

10.  Przy wykonywaniu ww. ustawowego zadania Administrator nie stosuje   
 zautomatyzowanego  podejmowania decyzji oraz profilowania.

11. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego - Urzędu Ochrony  Danych Osobowych.


