Obowiązek informacyjny wobec ucznia/opiekuna prawnego
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
informujemy, że:
Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Klasztorna 4 83-300
Kartuzy.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych iod@zso-kartuzy.edu.pl. Celem
przetwarzania jest realizacja zadań szkoły. Podstawą przetwarzania są: Ustawa z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty, Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe, Rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad organizacji i udzielania
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, Ustawa
o systemie informacji oświatowej, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia
2017 roku w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i
organizowania tych form oraz sposobu ich działania oraz zgoda osoby, której dane dotyczą. Dane
osobowe ucznia/opiekuna prawnego udostępniane są podmiotom, którym należy udostępnić dane
osobowe na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom wskazanym przez opiekunów prawnych. Nie
przekazuje się ich do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych. Dane osobowe będą
przetwarzane, w tym przechowywane przez 50 lat od dnia zakończenia nauki. Decyzje dotyczące
przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie
podlegają profilowaniu. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym
niż ten, w którym dane osobowe są zbierane. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu
prawa jest wymogiem ustawowym. Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości realizacji
zadań szkoły. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych,
sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego. W stosunku do
przetwarzania danych osobowych, na które wyraziła/ł zgodę, ma prawo wycofać się ze zgody bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem, żądać usunięcia danych, przeniesienia danych przetwarzanych w sposób
zautomatyzowany oraz ma prawo do bycia zapomnianym. Wycofanie się ze zgody można złożyć w
formie wniosku drogą pisemną na adres korespondencyjny Administratora. Konsekwencją wycofania
się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.
Obowiązek informacyjny wobec pracownika
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
informujemy, że:
Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Klasztorna 4 83-300
Kartuzy.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danychiod@zso-kartuzy.edu.pl. Celem
przetwarzania jest realizacja praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy. Podstawą
przetwarzania są: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, Ustawa z dnia 26 stycznia 1982
roku Karta Nauczyciela, Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych,
Ustawa z 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Ustawa z dnia 13
maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, Ustawa z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu
prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz
sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku od
osób
fizycznych,
Ustawa
z
dnia
13
października
1998
roku
o systemie ubezpieczeń społecznych, Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 września
2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, Ustawa z
dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz zgoda osoby, której dane
dotyczą. Dane osobowe pracownika udostępniane są podmiotom, którym należy udostępnić dane
osobowe pracownika na podstawie przepisów prawa (Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń
Społecznych, Komornik, Sądy, PIP) oraz banki i inne podmioty na wniosek pracownika. Nie przekazuje
się ich do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych. Dane osobowe będą przetwarzane, w
tym przechowywane przez 50 lat od dnia rozwiązania umowy o pracę (zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez
pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia
akt osobowych pracownika). Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody, będą przechowywane

do czasu wycofania zgody, żądania usunięcia lub bycia zapomnianym, nie dłużej niż do czasu
usunięcia akt osobowych. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane
w sposób zautomatyzowany, w tym nie podlegają profilowaniu. Administrator nie przewiduje
przetwarzania danych osobowych w celu innym niż ten, w którym dane osobowe są zbierane. Podanie
danych osobowych jest dobrowolne, niemniej niepodanie danych wynikających z przepisów prawa
pracy uniemożliwi realizację zadań pracodawcy.
Pracownik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego. W stosunku do przetwarzania danych
osobowych, na które wyraził/a zgodę, ma prawo wycofać się ze zgody bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, żądać usunięcia
danych, przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany oraz mam prawo do bycia
zapomnianym. Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wniosku drogą pisemną na adres
korespondencyjny Administratora lub droga mailową. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie
brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.
Obowiązek informacyjny wobec kandydata do pracy
Złożenie aplikacji drogą mailową traktowane jest jako wyraźne działanie potwierdzające, że kandydat
do pracy przyzwala na przetwarzanie dotyczących jego danych osobowych, podanych przez niego
dobrowolnie i nie wynikających z przepisy prawa.
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
informujemy, że:
Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Klasztorna 4 83-300
Kartuzy.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych iod@zso-kartuzy.edu.pl. Celem
przetwarzania jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na stanowisko. Podstawą przetwarzania są:
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta
Nauczyciela, Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych, Ustawa z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu
prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz
sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika oraz zgoda osoby, która wyraziła dobrowolne,
konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli w formie oświadczenia lub wyraźnego działania
potwierdzającego, przyzwalającego na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych. Dane
osobowe kandydata do pracy nie są udostępniane żadnym odbiorcom. Nie przekazuje się ich do
państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym
przechowywane przez 4 miesiące od dnia zakończenia rekrutacji lub w przypadku wyrażenia zgody na
kolejne rekrutacje przez okres 3 lat lub do czasu wycofania przeze mnie zgody. Decyzje dotyczące
przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie
podlegają profilowaniu. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym
niż ten, w którym dane osobowe są zbierane. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej
niepodanie danych wynikających z przepisów prawa pracy uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.
Kandydat do pracy ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego. W stosunku do przetwarzania danych
osobowych, na które wyraziła/ł zgodę, ma prawo wycofać się ze zgody bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, żądać usunięcia
danych, przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany oraz ma prawo do bycia
zapomnianym. Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wniosku drogą pisemną na adres
korespondencyjny Administratora lub droga mailową, jeżeli aplikacja została przesłana za pomocą
maila. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż
wynikające z przepisów prawa.
Obowiązek informacyjny wobec osoby odbywającej praktykę
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
informujemy, że:
Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Klasztorna 4 83-300
Kartuzy.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych iod@zso-kartuzy.edu.pl. Celem
przetwarzania jest realizacja praw i obowiązków wynikających pracodawcy wobec osoby odbywającej

praktykę. Podstawą przetwarzania są: Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie
wyższym, Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle
seksualnym oraz zgoda osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe praktykanta udostępniane są
podmiotom, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów. Nie przekazuje się ich
do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym
przechowywane przez 10 lat od dnia zakończenia praktyki, w celu zabezpieczenia ewentualnych
roszczeń
(zgodnie
z art. 4421. § 1, w związku z art. 118 Ustawy - Kodeks Cywilny). Dane osobowe przetwarzane na
podstawie zgody, będą przechowywane do czasu wycofania zgody, żądania usunięcia lub bycia
zapomnianym. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane w sposób
zautomatyzowany, w tym nie podlegają profilowaniu. Administrator nie przewiduje przetwarzania
danych osobowych w celu innym niż ten, w którym dane osobowe są zbierane. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do realizacji zadań pracodawcy w ramach praktyki.
Praktykant ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego. W stosunku do przetwarzania danych
osobowych, na które wyraził/a zgodę, ma prawo wycofać się ze zgody bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, żądać usunięcia
danych, przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany oraz ma prawo do bycia
zapomnianym. Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wniosku drogą pisemną na adres
korespondencyjny Administratora lub droga mailową. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie
brak
możliwości
przetwarzania
danych
innych
niż
wynikające
z przepisów prawa.

Obowiązek informacyjny wobec osoby odbywającej staż
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
informujemy, że:
Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Klasztorna 4 83-300
Kartuzy.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych iod@zso-kartuzy.edu.pl. Celem
przetwarzania jest realizacja praw i obowiązków wynikających pracodawcy wobec osoby odbywającej
staż. Podstawą przetwarzania są: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20
sierpnia 2009 roku w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych, Ustawa
z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym oraz zgoda
osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe stażysty udostępniane są podmiotom, którym należy
udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów. Nie przekazuje się ich do państw trzecich ani do
organizacji międzynarodowych. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane przez 5 lat
od dnia zakończenia stażu (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20
sierpnia 2009 roku w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych). Dane
osobowe przetwarzane na podstawie zgody, będą przechowywane do czasu wycofania zgody, żądania
usunięcia lub bycia zapomnianym. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie są
podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie podlegają profilowaniu. Administrator nie
przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż ten, w którym dane osobowe są
zbierane. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym.
Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości realizacji zadań pracodawcy w ramach stażu.
Osoba odbywająca staż ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego. W stosunku do przetwarzania
danych osobowych, na które wyraził/a zgodę, ma prawo wycofać się ze zgody bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, żądać
usunięcia danych, przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany oraz ma prawo
do bycia zapomnianym. Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wniosku drogą pisemną na
adres korespondencyjny Administratora lub droga mailową. Konsekwencją wycofania się ze zgody
będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.
Obowiązek informacyjny wobec osoby będącej wolontariuszem
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

informujemy, że:
Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Klasztorna 4 83-300
Kartuzy.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych iod@zso-kartuzy.edu.pl. Celem
przetwarzania jest realizacja praw i obowiązków wynikających pracodawcy wobec osoby będącej
wolontariuszem. Podstawą przetwarzania są: Ustawa z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom
przestępczością na tle seksualnym oraz zgoda osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe
wolontariusza udostępniane są podmiotom, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie
przepisów. Nie przekazuje się ich do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych. Dane
osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane przez 10 lat od dnia zakończenia wolontariatu,
w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń (zgodnie z art. 4421. § 1, w związku z art. 118 Ustawy Kodeks Cywilny). Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody, będą przechowywane do czasu
wycofania zgody, żądania usunięcia lub bycia zapomnianym. Decyzje dotyczące przetwarzania danych
osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie podlegają profilowaniu.
Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż ten, w którym dane
osobowe są zbierane. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do realizacji
zadań pracodawcy w ramach wolontariatu. Wolontariusz ma prawo do dostępu do swoich danych
osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego. W
stosunku do przetwarzania danych osobowych, na które wyraził/a zgodę, ma prawo wycofać się ze
zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem, żądać usunięcia danych, przeniesienia danych przetwarzanych w sposób
zautomatyzowany oraz ma prawo do bycia zapomnianym. Wycofanie się ze zgody można złożyć w
formie wniosku drogą pisemną na adres korespondencyjny Administratora lub droga mailową.
Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż
wynikające z przepisów prawa.
Obowiązek informacyjny wobec osoby, z którą zawarto umowę zlecenia/o dzieło
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
informujemy, że:
Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Klasztorna 4 83-300
Kartuzy.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych iod@zso-kartuzy.edu.pl. Celem
przetwarzania jest realizacja umowy zawartej z administratorem. Podstawą przetwarzania jest
zawarcie umowy. Dane osobowe udostępniane są podmiotom, którym należy udostępnić dane
osobowe pracownika na podstawie przepisów prawa (Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń
Społecznych, Komornik, Sądy, PIP) oraz banki. Nie przekazuje się ich do państw trzecich ani do
organizacji
międzynarodowych.
Dane
osobowe
będą
przetwarzane,
w tym przechowywane przez okres 5 lat i 3 miesięcy od końca roku obrachunkowego. Decyzje
dotyczące przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym
nie podlegają profilowaniu. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu
innym niż ten, w którym dane osobowe są zbierane. Podanie danych osobowych jest dobrowolne,
niemniej niepodanie danych wynikających z przepisów prawa pracy uniemożliwi podpisanie umowy.
Osoba ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Obowiązek informacyjny wobec osoby, która życzy sobie kontaktu z administratorem poprzez
formularz kontaktowy na stronie www
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
informujemy że:
Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Klasztorna 4 83-300
Kartuzy.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych iod@zso-kartuzy.edu.pl. Celem
przetwarzania danych osobowych jest umożliwienie kontaktu z administratorem poprzez formularz
kontaktowy na stronie internetowej. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, którą
osoba wyraziła jako dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli w formie
oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwalającego na przetwarzanie
dotyczących jej danych osobowych.
Nie ma odbiorców danych. Dane osobowe nie będą
przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane będą przetwarzane do

czasu wycofania się ze zgody.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia
przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ma prawo do
wycofania się ze zgody w każdej chwili. Wycofanie ze zgody należy złożyć pisemnie na adres
korespondencyjny Administratora lub za pomocą odznaczenia zgody na formularzu internetowym.
Wycofanie się ze zgody wiąże się z brakiem możliwości dalszego przetwarzania i realizacji celu. Ma
prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych lub bycia zapomnianym, także do ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Decyzje dotyczące przetwarzania danych
osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie podlegają profilowaniu.
Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż ten, w którym dane
osobowe są zbierane. Podanie danych jest dobrowolnie, niemniej niepodanie danych uniemożliwi
podjęcie kontaktu.
Obowiązek informacyjny wobec osoby, która znajdzie się w obszarze monitorowania
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
informujemy że:
Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Klasztorna 4 83-300
Kartuzy.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych iod@zso-kartuzy.edu.pl. Celem
przetwarzania danych osobowych jest zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających w obszarze
monitorowania oraz mienia. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Ustawa z dnia 14 grudnia
2016 r. Prawo oświatowe. Dane osobowe udostępniane są podmiotom na mocy przepisów prawa. Nie
przekazuje się ich do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych. Dane osobowe będą
przetwarzane, w tym przechowywane przez okres 7 dni. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do
dostępu do swoich danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

