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?oniżel ĺnformujemy w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe w związku z kontrolą spełniania obowiązku
ýzkolnego.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnĺa 2OL6 r. (Dz' |)rz. UE L 119z 04.05.20L6) inform ujemy:

1) KTo BĘDzlE PRZETWARZAć pnľl/pnľł DANE osoBoWE
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im
WGogolĺnie
Kontakt z loDo w sprawach związanych z ochroną danych osobowych: abi@pcok.wroclaw.pl2l CEt PRZETWARZANTA

Jana Brzechwy

Dane osobowe będą przetwarzane w celu kontroli realizacji spełniania przez dziecko rocznego przygotowania
przedszkolnego lub obowiązku szkolnego wynikającego z ustawy z dnia !4 grudnia 201'6 r. Prawo oświato*" 1or. u. .
2o2r r. poz. 1082, z 2022 r. poz. 655, LO7g, ttt6, 1383, L7oo, L730, 2o8g) art. 40 ust. 1, pkt.4 i art. 41 ust. 1, pkt 1 i 2)3) CZAS PRZETWARZANIA
Dane osobowe przechowywane będą przez okres konieczny do realizacji weryfikacji obowiązku szkolnego, a ewidencja
spełnienia obowiązku będzie przechowywana przez okres zgodny z ustawą prawo oświatowe.

4) ZAKRES iPODSTAWA PRAWNA
Dane osobowe ucznia i rodziców (opiekunów prawnych) przetwarzane będą w zakresie koniecznym do kontroli
realĺzacji spełniania przez dziecko rocznego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego wynikającego z
ustawy z dnia 14 grudnia 201'6 r. Prawo oświatowe zgodnie z artykułem 6 ust. ]. lit. c RoDo (realizacja ooo'ią1tu
wynikającego z przepisów prawa). Państwa dane szkoła otrzymuje z Urzędu Miasta, który prowadzi ewĺdencję dzieci i
młodzieży w wieku 3-18 lat, na podstawie prawa oświatowego. Pozostałe dane Administrator pozyskuje od Państwa w
wyniku ninĺejszej korespondencji.

5) KTo BĘDzlE oDBloRcĄ DANYCH
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa, oraz firmy informatyczne współpracujące z Administratorem W zakresie utrzymania
infrastruktury informatycznej, firmy kurierskie i pocztowe w zakresie korespondencji i inne podmioty uczestniczące w
realizacji zadań administratora (w tym inne placówki oświatowe).
Wszystkie wymienione podmioty będą uczestniczyły w przetwarzanĺu tylko w zakresie niezbędnym do realizacji ich
zdań w związku ze współpracą z administratorem.

6) PANI/PANA PRAWA
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
w przypadku stwierdzenia naruszenia zasad przetwarzania danych osobowych ma pani/pan prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego.


