Klauzula informacyjna.
Zgodnie z art.13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, dalej: RODO) informujemy, że:
Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Publicznych w Lenartowicach, Lenartowice 59,
63-300 Pleszew, tel. 62 7428 378.
W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych
Administratora pod adresem mail: zsplenartowice@wp.pl
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze art. 6 ust. 1. lit. c RODO, jakim jest ochrona żywotnych interesów osoby, której
dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej art. 6 ust. 1 lit. d RODO, i jest niezbędne ze względów
związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed
poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi art. 9 ust. 2 lit. i RODO, oraz jest niezbędne
do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę której
dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej art. 9 ust. 2
lit. b RODO, w związku z art. 207 Kodeksu pracy – to jest obowiązku zapewnienia bezpiecznych i
higienicznych warunków pracy oraz art. 2092 par. 1 Kodeku pracy – to jest obowiązku podjęcia
działań w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia pracowników.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeciwdziałania, zwalczania, a w szczególności
zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych oraz wytycznymi i zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego. Podanie
danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, jeśli administrator nie będzie
ich posiadał, nie będzie możliwe zrealizowanie celu przetwarzania.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów a po
tym czasie przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa i innych
przepisów szczególnych.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługi w imieniu i na
rzecz administratora
Osoba której dane dotyczą ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich
sprostowania i ograniczenia przetwarzania. Realizacja powyższych uprawnień musi być zgodna z
przepisami prawa na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych.
W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody przysługuje
osobie której dane dotyczą prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma
wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
zgodnie z obowiązującym prawem.
Osoba której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

