Zal4czniknr

1

do procedury wydawania

mlegitymacji szkolnych

(imig i nazwisko rodzica I opiekuna prawnego/pelnoletniego ucznia)

(miejscowoSi i data)

(adres zamieszkania)

(telefon kontaktowy)

Dyrektor
Powiatowego Zespolu
Szk6tr w Bieruniu

WNIOSEK O WYDANIE MLEGITYMACJI

1. Ja niZej podpisany/a deklarujg chg(, otrzymania mlegitymacji szkolnej
(syna/c6rki)

2. WyraLam zgodg na przetwarzanie

poni2szych danych osobowych.

Imig i nazwisko

Klasa
I

Data i miejsce
urodzenia
PESEL
Adres
zamieszkania

(podpis rodzical opiekuna prawnego)

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWAMANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 og6lnego rozporz4dzenia o ochronie danych osobowych z dma 27
kwietnia 2016 r. informujg Pani{Pana,2e:
.administratorem Pani/Pana danych jest Powiatowy Zespol Szk6l z siedztbE w Bieruniu
ul. Granitowa 130,43-155 Bierurl;
.z naszym inspektorem ochrony danych mohna skontaktowa6 sig tel. 32 226 91 00 lub przez
,t l);
e-mail i
.celem przetwarzania Pani/Pana danych jest: wypelnienie obowi4zk6w prawnych ciyzqcych
na Powiatowym Zespole Szk6l w Bieruniu, a podstaw4 prawnQ przetwarzania jest
Ustawa - Prawo OSwiatowe z dn. 74 grudnia 2016 r. (Dz.U.22019 r. poz. 1148 ze zm.)
Ustawa o systemie oSwiaty z dnia 7 wrzelnia 1991 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481),
Ustawa z dma 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz.
1781) oraz art.6 ust.1. lit. c og6lnego rozporzEdzenia o ochronie danych osobowych
z dnia27 kwrclnia2016 r. - RODO w pozostalych przypadkach Paristwa dane osobowe
przetwarzane s4 na podstawie zawarlych um6w oraz na podstawie udzielonej zgody,
.podanie danych jest podstaw4 do wydania mlegitymacji i odbywa sig na wniosek rodzica
lub pelnoletniego ucznia.
.odbiorcami Pani/Pana danych s4: upowa2nieni pracownicy Powiatowego Zespolu Szk6l
w Bieruniu, organy wladzy publicznej oraz inne podmioty upowaznione na podstawie
przepis6w prawa oraz podmioty przetwarzajqce na podstawie um6w powierzenia
pr zetw ar zani a danych o sobowych zaw arly ch z Admini stratorem ;
.Pani/Pana dane bqdq przechowywane przez okres niezbgdny do realizacji wyhej
wskazanych cel6w orazw zakresie wymaganymprzezprzepisy obowi4zuj4cego prawa.
.przysluguje Pani/Panu prawo do 2qdania dostgpu do swoich danych, do ich sprostowania,
do usunigcia, do ograniczenia lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a takze prawo
do przenos zenia dany ch;
,mohe Pani/Pan wnieSd skargg do organu nadzorczego, jeSli uwaZa Pani/Pan,
2e przetwarzanrePanilPana danych naruszaPanilPana prawa |ub rozporzqdzenie;
.Pani/Pana dane nie bEdq przetwarzane w spos6b zautomatyzowany, w tym r6wnieZ
w formie profilowania.

