Klauzula informacyjna
Na podstawie 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej:
RODO), informujemy że:
Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa im. Bogdana Jańskiego w Krakowie, Os.
Niepodległości 19, 31-862 Kraków.
W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych należy kontaktować się z dyrektorem
Szkoły Podstawowej im. Bogdana Jańskiego w Krakowie, pod adresem
e-mail: sekretariat@krakow.janski.edu.pl
Dane osobowe są przetwarzane w celach wynikających z przepisów prawa, a w
szczególności ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie informacji oświatowej oraz
aktów prawnych wydanych na podstawie tych ustaw, w zakresie realizacji zadań
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, przy czym podstawę przetwarzania
danych osobowych na gruncie RODO stanowią przede wszystkim art. 6 ust. 1 lit. C, oraz art.
9 ust. 2 lit. g tego rozporządzenia; niekiedy podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych przez Szkołę może być dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych uzyskiwana
na zasadach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a. RODO.
Administrator może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie
i w granicach przepisów prawa.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowej, a gdyby miało się to odbywać, pozostanie zgodne z zasadami
wynikającymi z RODO;
Dane osobowe będą przechowywane do czasu ustania celu w jakim były przetwarzane
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności przez okres wskazany w art.
160 ustawy Prawo oświatowe.
Każda osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania dostępu do danych
osobowych jej dotyczących oraz informacji o prawie do ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia oraz wniesienia sprzeciwu.
W trakcie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji ani do ich profilowania;
Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do UODO (Urząd Ochrony Danych
Osobowych), gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych, narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Podanie danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a
konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji celów, do
jakich będą zebrane.

Co to są ciasteczka?
Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na Twoim
komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie.
Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia"
ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer
służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Do czego używamy ciasteczek?
Szkoła Podstawowa im. Bogdana Jańskiego w Krakowie (Administrator) używa ciasteczek w
różnych celach: by strony i aplikacje działały szybciej i by były łatwiejsze w użyciu, aby
lepiej dopasować treści i reklamy do Twoich oczekiwań i zainteresowań oraz do zbierania
anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają w poprawianiu funkcjonalności i
zawartości stron i aplikacji. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie
identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w
ciasteczkach.
Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji
przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na
urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez
Użytkownika może być utrudnione.
Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte
po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki
internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi
dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik

