Informacja w związku z prowadzeniem działań w celu zapewnienia komunikacji z GCOO.
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gdowskie Centrum Obsługi Oświaty (GCOO),
Gdów 2; 32-420 Gdów, tel. 12 395 82 90 e-mail: sekretariat@gcoo.pl. W jego imieniu zadania
Administratora wypełnia Dyrektor. Wyznacza on cele przetwarzania danych i zapewnia środki do
zapewnienia bezpiecznych warunków przetwarzania tych danych.
2. Pracuje z nami Inspektor ochrony danych osobowych. Umożliwiamy Państwu z nim kontakt pod
adresem e-mail: iod@pq.net.pl lub poprzez kontakt listowny na adres pocztowy jednostki. Wyjaśni
on Państwu wszelkie wątpliwości związane z przetwarzaniem danych osobowych w naszej
jednostce.
3. Dane osobowe przetwarzamy tylko wtedy, gdy mamy do tego uzasadniony cel. Naszym głównym
celem jest zapewnienie komunikacji w związku z realizacją zadań.
4. Na posługiwanie się przekazanymi naszej jednostce danymi zezwalają nam przepisy
rozporządzenia znanego jako RODO1. Będziemy przetwarzać je w celu realizacji naszego
uzasadnionego interesu, którym jest realizacja celu wskazanego w pkt. 3. (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
Na tej podstawie prawnej:
 dokona się zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczek”),
w przypadku przeglądania przez Panią/Pana naszej strony internetowej,
 będziemy przetwarzać dane, które pozostawicie Państwo nam za pomocą komunikatora
dostępnego na naszej stronie internetowej,
 prześlecie Państwo dane za pomocą nasze skrzynki e-mail.
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzać nasi pracownicy, którym wydamy upoważnienia.
Państwa dane mogą też przetwarzać podmioty z nami współpracujące, z którymi zawrzemy
specjalne umowy powierzenia. Będzie to na przykład dostawca hostingu strony internetowej firma: WEBD.pl Globtel Internet, ul. Matecznika 2/1, 80-126 Gdańsk, prasa lokalna w tym Mój
Gdów, Dziennik Polski, dostawca usług serwera pocztowego WEBD.pl Globtel Internet,
ul. Matecznika 2/1, 80-126 Gdańsk.
6. Zebrane dane będą przetwarzane na stronie internetowej przez okres niezbędny do realizacji
celów przetwarzania (5 lat), a na skrzynce e-mail i przesłane za pomocą komunikatora strony
internetowej przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania (5 lat)
7. Możecie Państwo wnieść do nas sprzeciw na przetwarzanie danych w celu realizacji
uzasadnionego interesu Administratora,
8. Podanie danych jest dobrowolne.
9. Umożliwiamy Państwu dostęp do danych osobowych własnych lub Państwa dziecka, zawsze
można je sprostować. Mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania danych, jeśli będziecie
uważać, że przetwarzamy za dużo danych. Możecie Państwo żądać usunięcia danych, ale nie
będziemy tego mogli zrobić wobec danych przetwarzanych przez nas na podstawie przepisów
prawa, które musimy wypełnić lub też w interesie publicznym.
10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa). Możecie Państwo to zrobić, gdy uznacie, że naruszamy przepisy
prawa przetwarzając dane Państwa i waszego dziecka, lub nie zapewniamy właściwego
bezpieczeństwa tych danych.
11. Wszelkie decyzje w naszej placówce podejmujemy wyłącznie poprzez pracę i analizę danych przez
człowieka (nie robią tego za nas wyłącznie maszyny, programy i urządzenia techniczne). Podobnie
odbywa się to przy ocenianiu osób.
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Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

