Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.
1. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem.
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym są następujące
podmioty występujące jako współadministratorzy:
1) „Towarzystwo Oświatowe Narewska” z siedzibą w Białymstoku przy ul. Narewskiej 13, 15-840
Białystok, nr KRS 0000613244, e-mail: narewska13@ssp2.pl , nr telefonu: 85 6512976..
2) Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Białymstoku z siedzibą przy ul. Narewskiej 13, 15-840
Białystok, e-mail: narewska13@ssp2.pl , nr telefonu: 85 6512976..
dalej łącznie jako ADO.
3. Pani/Pana dane osobowe będą/mogą być przetwarzane:
1)
w celu kontaktu w związku z przesłanym za pośrednictwem formularza kontaktowego zgłoszeniem
na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a
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 (dalej jako ROD);
2)
w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanymi z prowadzoną przez ADO
działalnością, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO, w przypadku gdy Pani/Pana zgłoszenie
może uzasadniać przetwarzanie danych w tym celu – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione upoważnionym przez ADO pracownikom i
współpracownikom, podmiotom świadczącym na rzecz ADO usługi, w tym usługi podwykonawcze,
techniczne i organizacyjne (np. dostawcy usług teleinformatycznych), usługi prawne i doradcze, a także
innym podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.
5. ADO nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą:
1)
przetwarzane i przechowywane przez ADO w celu kontaktu w związku z przesłanym za
pośrednictwem formularza kontaktowego zgłoszeniem – przez okres niezbędny do odpowiedzi na
zgłoszenie i prowadzenia korespondencji/rozmów związanych ze zgłoszeniem, jednak nie dłużej niż
do wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;
2)
przetwarzane i przechowywane w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami
związanymi z prowadzoną przez ADO działalnością gospodarczą – przez okres przedawnienia
roszczeń określony w przepisach prawa.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich
sprostowania.
8. W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo żądania usunięcia danych,
żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przeniesienia danych, prawo wniesienie sprzeciwu
wobec przetwarzania danych.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że ADO naruszył przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
10. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do kontaktu w związku z
przesłanym za pośrednictwem formularza kontaktowego zgłoszeniem. Brak podania danych będzie
skutkował brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zgłoszenie.
11. Wobec Pani/Pana osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału
człowieka), w tym Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
Informacja o prawie do wniesienia sprzeciwu:
Z uwagi na fakt, że Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez ADO do celów wynikających z
prawnie uzasadnionego interesu ADO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w w/w celu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną
sytuacją.

