
Пункт про обробку персональних даних

На підставі ст. 13 сек. 1 і сек. 2 Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту 
та Ради від 27 квітня 2016 р. Інформаційне положення про захист фізичних осіб щодо 
обробки персональних даних та про вільне переміщення таких даних, а також про 
скасування Директиви 95/46 / EC, я хочу повідомити вам, що:

 Адміністратор персональних даних, що обробляються,  Szkoła Podstawowa nr 1
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego з місцезнаходженням у Катовіце / Katowice вул.
Jagiellońskiej  18, тел.:  tel.  2510  688,  адреса  електронної  пошти:   e-mail:
spnr1katowice@op.pl

 Контролер призначив спеціаліста із захисту даних,  який є IOD  З інспектором
можна  зв’язатися  за  допомогою  електронної  пошти:
iod@jednostki.cuw.katowice.pl або за телефоном 32 /  357 08 56.

 Адміністратор  обробляє  персональні  дані  для  виконання  статутних  завдань
об’єкта  та  виконання  інших  зобов’язань,  що  випливають  із  положень
національного законодавства.

 Одержувачами  персональних  даних  можуть  бути:  Центр  спільних  послуг  у
Катовіце,  який  надає  бухгалтерські,  нарахування  заробітної  плати  та  інші
послуги, пов’язані з функціонуванням об’єкта, ІТ-компаніями, з якими підписані
відповідні  договори,  та іншими уповноваженими відповідно до законодавства
суб’єктами.

 Персональні  дані  оброблятимуться  протягом строку,  визначеного  законом,  на
підставі  якого  обробляються  дані,  а  архівні  –  протягом  строку,  визначеного
Законом про національний архівний ресурс та архіви.

 Особа, чиї дані обробляються, має право на доступ до своїх даних і право на їх
виправлення,  обмеження  обробки,  право  заперечувати  проти  обробки,
видалення та  право на передачу даних.  Ці права реалізуються  з  урахуванням
правового положення,  на підставі  якого обробляються дані,  та з урахуванням
обов’язку  адміністратора  виконувати  обов’язки,  що  випливають  із  положень
законодавства, та виконання покладених завдань.

 Якщо  ви  вважаєте,  що  обробка  наданих  персональних  даних  порушує
законодавство,  ви  маєте  право  подати  скаргу  до  Голови  Управління  захисту
персональних даних, вул. ul.Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 Адміністратор  не  використовує  ваші  персональні  дані  для  автоматизованого
прийняття рішень, у тому числі профілювання.

 Правила  обробки  ваших  даних  на  веб-сайті  школи  викладені  в  Політиці
конфіденційності провайдера веб-сайту, на якому розташований веб-сайт.
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