Klauzula informacyjna – korespondencja elektroniczna
Zgodnie z art. 13 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 (zwanej dalej RODO Szkoła Podstawowa nr 10
im. Armii Krajowej w Będzinie, ul. Sportowa 2, 42-500 Będzin, informuje, że:

1.Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 10 im. Armii Krajowej w Będzinie,
ul. Sportowa 2, 42-500 Będzin; tel.: +48 32-762–22–02 e-mail: sp10@sp10bedzin.pl;
2.Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzanie danych) jest Marcin
Gruszka (kontakt do inspektora: e-mail: iod24h@data.pl, tel.: 785465194).
3. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu związanym z daną korespondencją. Może to być wykonywanie
przez nas usług, zamawianie określonych świadczeń lub dostaw, rekrutacja, albo inne działanie związane
z naszą placówką.
4. Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych jest zależna od tego, w jakim celu je przetwarzamy. I tak,
podstawą przetwarzania będzie:
a) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO): w każdym
przypadku, gdzie przepis prawa nakłada na nas zobowiązanie do przyjęcia i rozpoznania Twojego pisma;
b) interes publiczny lub sprawowanie władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e
RODO): gdzie mamy prawo i obowiązek podejmować określone działania w interesie lokalnej społeczności.;
c) zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO): jeśli chcesz się u nas zatrudnić, Twoje dane podane dla potrzeb rekrutacji
przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, którą wyraziłeś poprzez zgłoszenie się w procesie rekrutacji
i przesłanie swojego CV lub innej dokumentacji aplikacyjnej.
Pamiętaj: udzielona zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta, jednak bez wpływu na legalność działań
podjętych przed jej wycofaniem.
5. Dane z korespondencji e-mail przetwarzamy przez okres jej przydatności dla wzajemnych kontaktów. Nie
mamy sprecyzowanego okresu czasu, po którym bezwzględnie usuwamy korespondencję. Jeżeli jednak
zakończymy bieżący kontakt, Twoje dane będziemy przechowywać przez okres kolejnych 5 lat (w imię reguły
rozliczalności) i następnie podejmiemy decyzję o zasadności jej usunięcia.
6.Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane
osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do
zrealizowania celów przetwarzania.
7.Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
8.Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez
Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.

