Інформаційне положення для учнів та батьків – процес набору
1. Адміністратор персональних даних учнів та батьків / законних опікунів знаходиться Szkoła
Podstawowa Nr 37 в Щецині. З Адміністратором можна зв’язатися поштою: ul. Lucjana
Rydla 6, 70-783 Szczecin i ul. Zofii Nałkowskiej 33, 70-785 Szczecin, електронною поштою:
sp37@miasto.szczecin.pl та за телефоном: +48 91 4668 460, 91 4629 486.
2. До спеціаліста із захисту даних можна зв’язатися за електронною поштою: iod@spnt.pl та
за телефоном: +48 91 85 22 093.
3. Персональні дані обробляються для прийняття на роботу до школи в Щецині відповідно
до ст. 6 сек. 1 літ. c і ст. 9 сек. 2 літ. g GDPR, тобто з метою виконання юридичного
обов’язку, встановленого Законом про освіту від 14 грудня 2016 року, зокрема ст.
мистецтво 13 сек. 1 бал 3 (ДИТЯЧИЙ САДОК), 14 сек. 1 бал 3 (ШКОЛА) та 130, 131 сек. 1, 2,
5, 7-10 (ДИТЯЧИЙ САДОК), 132 (УСІ ШКОЛИ), 133 (ПОЧТОВКА ШКОЛА), 150 сек. 1, 2 і 8,
151 сек. 1 і 2 у зв'язку з жарт. 157 і 158.
4. Одержувачами персональних даних є уповноважені працівники Адміністратора, суб'єкти,
яким персональні дані повинні бути доступні на підставі законодавчих положень, а також
особи, яким дані будуть довірені для досягнення цілей обробки.
5. Персональні дані, отримані під час прийому на роботу, зберігатимуться не довше, ніж до
закінчення періоду відвідування студентом закладу, а в разі недопуску до закладу –
протягом одного року.
6. Ви маєте право вимагати від Адміністратора доступу до ваших персональних даних, їх
виправлення та видалення або обмеження обробки, а також право на передачу даних.
7. Ви маєте право подати скаргу до контролюючого органу, який є Головою Управління із
захисту персональних даних, якщо вважаєте, що обробка ваших персональних даних
Адміністратором порушує положення про захист персональних даних.
8. Надання персональних даних є законодавчою вимогою. Для того, щоб взяти участь у
наборі, ви повинні надати свої дані. Ненадання даних призведе до відмови від участі в
наборі.

