KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca przetwarzania danych osobowych niezbędnych
„Do realizacji prawnego obowiązku zapewnienia obsługi procesu rekrutacji do szkoły
i procesów dydaktycznych”

Zgodnie z art. 13 ust.1 -2 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) – dalej zwane RODO
Od 25 maj 2018 r. obowiązują nowe zasady przetwarzania danych osobowych, które nakładają na
naszą jednostkę dodatkowy wymóg poinformowania Cię m.in. o zakresie przetwarzanych danych,
sposobie dbania o ich bezpieczeństwo, podstawie prawnej na bazie której jesteśmy zobowiązani do
przetwarzania Twoich danych i cyklu „życia” gromadzonych informacji w kontekście celu dla którego
te wszystkie czynności realizowaliśmy.
Mając powyższe na uwadze dla zapewnienia skutecznego przekazania Ci niezbędnego zakresu
informacji oraz poważnego podejścia w Zespole Szkół Elektronicznych I Licealnych do zapewnienia
wysokiego poziomu ochrony Twojej prywatności przedstawiamy poniższą klauzulę do zapoznania,
a jeśli stwierdzić, że potrzebujesz jej wytłumaczenia lub dopowiedzenia spraw o ich realizacji, które
nie zostały wyjaśnione to wiedz, że od 25 maja 2018 r. został powołany Inspektor Ochrony Danych
który wyjaśni Ci wszelkie sprawy związane z przetwarzaniem Twoich danych w naszej jednostce
organizacyjnej. Jego adres kontaktowy podajemy poniżej.
Zwróć uwagę, że nowe przepisu RODO wymuszają nowe podejście do przetwarzania danych
osobowych oraz wyższą ochronę Twojej prywatności na wszystkich polach przetwarzania danych,
ale nie zmieniają jednak faktu, że gdy załatwienie sprawy z jaka się do nas zwracasz wymaga
zbierania danych osobowych w oparciu o obowiązujące prawo to zaniechanie ich dostarczenia przez
Ciebie lub odmowa ich przedłożenia, albo skorzystanie z należnego Ci prawa do zaprzestania
przetwarzania danych spowoduje, że stanie się niemożliwym byśmy mogli załatwić Twoją sprawę.
Przeczytaj zatem poniższą treść klauzuli informacyjnej i upewnij się, że oddajesz swoje dane
osobowe w dobre ręce w zakresie niezbędnym do wykonania czynności przetwarzania zgodnie
z prawem i poczuj się bezpieczny.
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych jest : Zespół Szkól Elektronicznych i Licealnych
Adres : ul. Gen. Zajączka 7 , 01-518 Warszawa
Telefon : (22) 839 25 51 ; mail: zseil@zseil.edu.pl

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Nadzór nad prawidłowością przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związanych z celem i jego
poszczególnymi procesami pełni Inspektor Ochrony Danych (IOD) Robert KOZŁOWSKI, z którym
można uzyskać kontakt : telefon: 604 362 559 oraz mail: iod@cdkp.pl .

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przetwarzane w poniższym celu:

Cel przetwarzania
Przetwarzanie danych osobowych ucznia w
celu prowadzenia frekwencji obecności i
ewidencji nauki w ramach prowadzonej
dokumentacji i wdrozonego na terenie
placówki informatycznego systemu eDziennika
Kategoria lub zakres danych :
+ Imię i nazwisko,
+ PESEL
+ Data i miejsce urodzenia
+ Adres zamieszkania i zameldowania
+ kontakt telefoniczny lub e-mail
do opiekuna prawnego dziecka
+ identyfikator w systemie e-dziennik
+ frekwencja
+ wyniki w nauce
+ okresowe raporty analityczne nauki

Prowadzenie dokumentacji przebiegu
nauczania
Zakres danych przetwarzanych:


Deklaracja wyboru zajęć :
+ religii,
+ etyki
+ lub rezygnacja z wymienionych zajęć

Podstawa przetwarzania
Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO
Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia
obowiązku
prawnego
ciążącego
na
administratorze wynikającego z :
a) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (Dz.U. z 2017 poz. 59 ze
zm.)
b) Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o
systemie informacji oświatowej (Dz.U.
2017 poz.949)
c) Rozporządzenie MEN z dnia 29 maja
2003 r. ( Dz.U. z 2003 r. Nr. 107
Poz.1003 ) zmieniające rozporządzenie
w sprawie prowadzenia przez
publiczne przedszkola, szkoły i
placówki dokumentacji przebiegu
nauczania, działalności wychowawczej
i opiekuńczej oraz rodzaju tej
dokumentacji.

Zgodnie z art. 9 ust. 1. Pkt. b) RODO
Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania
obowiązków i wykonania szczególnych praw
przez administratora lub osobę, której dane
dotyczą,
w
dziedzinie
zabezpieczenia
społecznego (…), zabezpieczenia praw
podstawowych i interesów osoby, której dane
dotyczą, co wynika z :
a) Rozporządzenie MEN z dnia 29 maja
2003 r. ( Dz.U. z 2003 r. Nr. 107
Poz.1003 )

Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów oraz dla
ochrony mienia i zachowania w tajemnicy
informacji, której ujawnienie mogłoby narazić
Administratora danych na szkodę, poprzez
zastosowanie
środków
technicznych
umożliwiających
rejestrację
obrazu
(monitoring wizyjny CCTV )

Zgodnie z art. 9 ust. 1. Pkt. b) RODO
Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania
obowiązków i wykonania szczególnych praw
przez administratora (…), co wynika z:
a) art.108a ustawy z dnia 14 grudnia
2016r. – Prawo oświatowe

Kategoria danych :
+ wizerunek twarzy
+ zachowania behawioralne osoby
+ czas przebywania w obszarze monitoringu
Przetwarzanie wizerunku ucznia w ramach
publikowania informacji
o
pracy
dydaktyczno-wychowawczej i promocji
szkoły

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO
Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych

Kategoria danych :
+ Imię i nazwisko
+ klasa lub kierunek nauki
+ wizerunek twarzy
Przetwarzanie danych osobowych ucznia
podczas wycieczek i wyjazdów szkolnych
poza obiekt placówki

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO
Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych

Kategoria danych :
+ Imię i nazwisko
+ klasa
+ wizerunek twarzy
Publikowanie danych osobowych ucznia
w prowadzonej przez Administratora danych
podmiotowej stronie WWW

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO
Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych

Kategoria danych :
+ Imię i nazwisko
+ wizerunek twarzy
+ prace
+ osiągnięcia w nauce i sporcie i kulturze
Publikowanie danych osobowych ucznia
w prowadzonej przez Administratora danych
kronice szkolnej

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO
Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych

Kategoria danych :
+ Imię i nazwisko
+ klasa
+ profil nauki
+ wizerunek twarzy
Dane kontaktowe ucznia lub opiekuna
prawnego
Kategoria danych :
+ Imię i nazwisko
+ dane kontaktowe : w tym numer telefonu

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO
Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych

POZYSKIWANIE DANYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ
Dane osobowe opiekunów prawnych ucznia oraz samego ucznia będą zbierane w sposób
bezpośredni przez upoważnionych do tego celu pracowników Administratora.
KOMU DANE BĘDĄ UDOSTĘPNIANE






Dostęp do przetwarzanych danych osobowych w placówce będą mieli wyłącznie
pracownicy upoważnieni do przetwarzania danych osobowych przez Administratora i tylko
w zakresie niezbędnych do wykonywania obowiązków zawodowych na zajmowanym przez
nich stanowisku lub przydzielonej czynności dla osiągnięcia wskazanego celu
Administratora,
Dostęp do danych osobowych w ograniczonym zakresie będzie posiadała firma Vulcan z
siedziba w Wrocławiu, realizująca informatyczna obsługę eksploatowanych systemów
dziedzinowych Administratora w zakresie ograniczonym zawartą Umowa Powierzenia
Przetwarzania Danych,
Odbiorcami danych osobowych będą organy publiczne, instytucje i podmioty trzecie
uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa ( w tym: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty, struktury
organu założycielskiego, instytucje wymiaru sprawiedliwości ).

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Twoje dane osobowe oraz dziecka znajdującego się pod Twoją opieką prawną będą przechowywane
przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji obowiązków związanych z
zabezpieczeniem i dokumentowaniem całego procesu edukacyjnego w naszej placówce, a także
okresu archiwizacji wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 poz.217 ze zm.), dane osobowe zwykłe, niezbędne do obsługi
bieżącej spraw organizacyjnych Administratora - nie dłużej niż 5 lat ,chyba, że wystąpi konieczność
prawnego dochodzenia roszczeń niepoprawności wykonania usługi lub ewentualnych
odszkodowań ciała lub mienia z tego tytułu- wówczas wskazany okres zostanie przedłużony do
wymagalnego w prawie o czym zostaniesz powiadomiony. Pozostałe dane nie dłużej, niż realizacja
celu, dla którego została wyrażona bezpośrednia zgoda osoby, której dane dotyczą.
PRAWO DOSTĘPU
Zgodnie z RODO informujemy, że Pani/Pan posiadacie prawo dostępu do treści swoich danych oraz
prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
PRAWO DO SKARGI
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO z siedzibą dotyczącej ochrony danych
osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
r. ( RODO ).
KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH
Podanie danych osobowych dla Administratora jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem
koniecznym do wykonania czynności zabezpieczających potrzebę leżącą w Twoim interesie. Jest
Pani/Pan zobowiązany do ich podania, a konsekwencją braku ich podania będzie brak możliwości
realizacji czynności rekrutacyjnych i dydaktycznych, a tym samym niemożliwość przyjęcia w poczet
uczniów placówki.

