
















Administratorem zebranych danych osobowych jest Dyrektor Gimnazjum nr 1 im.
hm. Z. Imbierowicza w Słubicach, ul, Wojska Polskiego 1
Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w budynku szkoły przy ul. Wojska
Polskiego 1, 69-100 Słubice oraz w ograniczonym zakresie przez Zespół
Administracyjny Oświaty w Słubicach z siedzibą przy ul. Akademickiej 1, 69-100
Słubice (imię i nazwisko ucznia, data urodzenia, PESEL, adres zamieszkania),
Primeconsulting z siedzibą przy ul. Nadodrzańskiej 14b 69-100 Słubice (imię i
nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, data i miejsce urodzenia, informacje o
stanie zdrowia, dane prawnych opiekunów), Librus sp. k. ul. Korfantego 193, 40-53
Katowice (imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, data i miejsce urodzenia,
dane prawnych opiekunów, informacje dotyczące uczęszczania na religię, dane
dotyczące opinii pedagogiczno – psychologicznych, informacje
o
stanie zdrowia uczniów oraz informacje dotyczące przebiegu procesu nauczania)
Dane osobowe będą przetwarzane do celów edukacyjnych i związane z realizacją
procesu dydaktyczno – wychowawczego, a także w celu zapewnienia
bezpieczeństwa uczniów
i pracowników szkoły
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do
zrealizowana procesu dydaktyczno – wychowawczego i zbierane są na postawie
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 sierpnia 2014 r.
w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki
dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz
rodzajów tej dokumentacji (Dz.U.2014.1170) oraz Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.
Prawo Oświatowe (tekst jedn. Dz.U.2017 poz. 59 z późń. zm.).
Zebrane dane osobowe będą przetwarzane do ukończenia przez ucznia szkoły
oraz po tym czasie do celów archiwalnych zgodnie z obowiązującą instrukcją
archiwalną
Przysługuje Państwu prawo do zmiany, sprostowania, skorygowania,
przenoszenia, wniesienia sprzeciwu oraz trwałego usunięcia zebranych przez
szkołę danych osobowych zgodnie
z postanowieniami przyjętej
w szkole polityki bezpieczeństwa związanej z przetwarzaniem danych osobowych
W każdym czasie mają Państwo prawo do wycofania udzielonej zgody na
przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem lub
prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych składając
administratorowi danych osobowych stosowne oświadczenie z zachowaniem
formy pisemnej.
Przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do Generalnego Inspektora
Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27
kwietnia 2016 r.
Przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz do
informacji dotyczących sposobu ich przetwarzania



Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Monika Bugielska –
Gimnazjum nr 1 im. Marka Kotańskiego w Słubicach, ul. Wojska Polskiego 1, 69100 Słubice, tel. 95 758 43 31 e-mail: sekretariatg1@edukacja.slubice.pl

