Klauzula informacyjna – Wirtualny dzień otwarty KOSTKI
Spotkania na platformie ZOOM w czasie Wirtualnego dnia otwartego KOSTKI 14 maja 2020 r. będą
na żywo transmitowane oraz nagrywane. Wejście na platformę zoom oznacza więc automatycznie
wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku – szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania
Państwa danych znajdują się poniżej.
Na podstawie art. 13 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 z dnia 2016.05.04) zwane dalej RODO
informujemy:
INFORMACJA
1.Administratorem danych osobowych jest:
KOSTKA Publiczne Liceum Ogólnokształcące Jezuitów im. św. Stanisława Kostki ul. Spółdzielców 5,
30-682 Kraków
2.Dane są przetwarzane dla celów wewnątrzszkolnych i promocji szkoły.
3. Odbiorcami danych mogą być:
- osoby, których dane dotyczą lub ich przedstawiciele ustawowi,
- podmioty przetwarzające dane na podstawie art. 28 RODO,
- podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa.
4. Dane będą przechowywane przez okres zgodny z art. 108a ust. 4
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe tj. nie dłuższy niż 10 lat od dnia nagrania.
5. Osobie, której dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
- dostępu do treści swoich danych na podstawie art. 15 RODO,
- sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO,
- usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 RODO,
- ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na
podstawie art. 77 RODO,
Zgodnie z art. 20 i 21 RODO osobie, której dane dotyczą nie przysługuje prawo do przenoszenia danych
oraz sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
6. Podanie danych następuje na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą na podstawie art. 6
ust.1 lit a RODO, jest dobrowolne, a zgodę na przetwarzanie danych można wycofać w każdym
czasie.
7. Administrator danych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji oraz nie będzie stosował
profilowania wobec osoby, której dane dotyczą.
8. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – iod@kostka.edu.pl.

