Informacja dla rodziców, uczniów i wolontariuszy dotycząca przetwarzania danych osobowych
w związku z projektem 3CLASS
Działając 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) - (Dz. U .UE. L
2016.119.1) oraz przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2019, poz. 1781) wobec uzyskania danych osobowych, informujemy:
1. Administratorem danych osobowych jest III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni, adres do korespondencji: ul. Legionów
27, 81-405 Gdynia, e-mail: sekretariat@lo3.gdynia.pl.
2. Inspektorem ochrony danych jest Aleksandra Nodzyńska, e-mail: iod.edu@gdynia.pl
3. Celem przetwarzania jest pomoc w nauce udzielana uczniom szkół podstawowych.
4. Administrator przetwarza dane osobowe podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).
5. Administrator przetwarza dane kontaktowe oraz informacje na temat korepetycji.
6. Odbiorcami danych są wolontariusze, uczniowie i ich opiekunowie, upoważnieni pracownicy
administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania
obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania
celów przetwarzania.
7. W związku z wykorzystaniem platformy Skype lub Zoom dane mogą być przekazywane do
państw trzecich (np. USA).
8. Informacje zbierane są automatycznie, z chwilą odwiedzenia stron internetowych Portalu.
Informacje będą użyte do automatycznego przydzielenia lekcji oraz do badania poziomu
satysfakcji.
9. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Projektu.
10. Macie Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Posiada Państwo prawo do:
−

dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

−

prawo ich sprostowania,

−

prawo do ograniczenia ich przetwarzania,

−

prawo do przenoszenia danych,

−

prawo do usunięcia danych.

11. ADO informuje, iż ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

