.............................................

............................dn.......................

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego

................................................
adres e-mail

Do Dyrekcji
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
im. Jana Pawła II
ul. Starowiejska 2, 42-244 Jaskrów
Na podstawie art. 44e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. 2019.1481
ze zm.) zwracam się z prośbą o wykonanie i przesłanie dokumentacji fotograficznej prac mojego
dziecka
.............................................................:..................................................................................
...........................................................................................................................................
Powyższą dokumentacją proszę przekazać na adres e-mail ..................................................
......................................................
Podpis rodzica/Opiekuna prawnego

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej
RODO − informujemy, że:
•Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny z siedzibą przy
ul. Starowiejskiej 2, 42-244 Jaskrów, email : zspjaskrow@op.pl , nr tel. 34 3284 77.
•Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony
danych pisząc na adres email inspektor@odocn.pl lub pod numerem telefonu 602762036.
•Pani/Pana dane osobowe (imię i nazwisko, adres email) będą przetwarzane w związku realizacją procedury
udostępnienia dokumentacji nauczania Pani/Pana dziecka na postawie przepisów ustawy
z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. 2019. 1481 ze zm.) oraz na podstawie art. 6 ust.1 lit c
RODO.
•Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
•Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
•Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub do czasu potrzebnego do
przeprowadzenia procedury.
•Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą
w Warszawie przy ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
RODO.
•Podanie danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia procedury, o której mowa w pkt.3.
•Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.

