KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art.13 ust.1 i 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 osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem oraz na podstawie ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz.1000), informujemy, że:

I.
ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest :
1. …............................................................................................

II.
INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH
Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych
osobowych w następujący sposób:
2. poprzez adres e-mail: ….......................................
3. pisemnie na adres: ….......................................
III. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach:
a. pomocy
w
nauce
uczniom
szkół
podstawowych
świadczonej
przez
wolontariuszy
............................................................................................. z wykorzystaniem technologii TICE w celu etutoringu podczas zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ogłoszonych Rozporządzeniem Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie
przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny.
IV. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe przetwarzane przez …....................................................................................................... przechowywane
będą przez okres niezbędny do realizacji celu, na jaki zostały zebrane. Po tym czasie dane zostaną usunięte.
V.
PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH
Na zasadach określonych przepisami Rozporządzenia, posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora:
a. dostępu do treści swoich danych,
b. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
c. usunięcia swoich danych osobowych,
d. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
e. przenoszenia swoich danych osobowych,
f. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.
VI. PRAWO DO COFNIECIA ZGODY
Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody dobrowolnej na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej cofnięcia.
VII. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

