
Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak
zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza

1. Administrator Danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Wieliczce;
ul. Krzyszkowicka 18A, 32-020 Wieliczka, zwana dalej „Administratorem”.

2. Inspektor Ochrony Danych

W sprawach ochrony Pani/Pana danych można kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod

adresem e-mail iod@synergiaconsulting.pl pod numerem telefonu 500 610 605 lub pisemnie na adres siedziby

Administratora

3. Cele i podstawy przetwarzania

Administrator będzie przetwarzał dane Pani/Pana dziecka i/lub Pani/Pana dane osobowe w celu kreowania wizerunku

szkoły poprzez rozpowszechnianie wydarzeń szkolnych na szkolnej stronie internetowej, szkolnym fanpage’u, na

podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora, prawnie uzasadnionym interesem

Administratora jest promocja Szkoły).

4. Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być osoby odwiedzające; stronę internetową wieliczka.eu, fanpage Facebook

Urzędu Miasta (https://pl-pl.facebook.com/Wieliczka) oraz profil Instagram

https://www.instagram.com/wieliczkamiasto/ a także podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu

Administratora na podstawie zawartej z administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych m.in.

firmy informatyczne, prawnicze,  firmy zajmujące się ochroną danych osobowych,

5. Okres przechowywania danych

Pai/Pana dane będą przechowywane będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania celu

przetwarzania

6. Prawa osób, których dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo do;

1) prawo dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO;

2) prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych na podstawie art. 16 RODO;
3) prawo do usunięcia danych osobowych, na podstawie art. 17  RODO
4) prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO;
5) prawo sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO
6) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym

profilowania;

9. Transfer danych do Państwa trzeciego

Dane osobowe zamieszczone na fanpage’u Facebook prowadzonym przez Szkołę mogą być przekazywane do państwa
trzeciego – Stanów Zjednoczonych. W takiej sytuacji współadministratorem danych będzie firma Facebook, Inc.
Podstawą prawną transferu danych jest art. 46 ust. 2 lit d RODO tj. standardowe klauzule ochrony danych przyjęte
przez Komisję Europejską.

https://pl-pl.facebook.com/Wieliczka
https://www.instagram.com/wieliczkamiasto/

