Informacja dotycząca projektu pn. „Z nami osiągniesz sukces a nauka stanie się przyjemnością”.

W dniach od 1 sierpnia do 30 września 2018 prowadzony jest II nabór uczestników projektu pn. „Z nami
osiągniesz sukces a nauka stanie się przyjemnością”.
Nabór uczestników odbywa się zgodnie z Regulaminem rekrutacji zamieszczonym na stronie internetowej szkoły.
Regulamin dostępny jest również w biurze projektu.
Dokumenty rekrutacyjne można pobrać w biurze projektu oraz na stronie internetowej szkoły.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Administratorem Danych Osobowych jest ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W
SAMBOROWICACH,
adres ul. Szkolna 1, 47-470 Samborowice tel. 32 419 81 09, e-mail: zspsamborowice@op.pl

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:
a) w celu rekrutacji do oddziału przedszkolnego i szkolnego, kształcenia uczniów przedszkola i szkoły;
b) wypełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa, w tym ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. Prawo oświatowe; Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie
sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania,
działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1170);
c) gdy jest to niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym;
d) na podstawie zgody – wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej zgody.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, umowy oraz po zakończeniu umowy w
celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo
dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Osoba, której dane dotyczą
ma prawo do wniesienia skargi do Organu Kontrolującego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Dane będą
przekazywane innym odbiorcom wyłącznie w przypadku wystąpienia obowiązku prawnego.

