INFORMACJE DOTYCZĄCE
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZNIÓW CLVIII LO
Realizując obowiązek wynikający z art. 13 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 (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1);
zw. dalej RODO, informujemy:

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych uczniów jest Dyrektor CLVIII Liceum
Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej, ul.
Szolc-Rogozińskiego 2, 02-777 Warszawa, e-mail: sekretariat@158liceum.edu.pl,
tel. 22 643 20 33.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować
poprzez e - mail ursynow.oswiata.iod@edu.um.warszawa.pl lub pisząc na adres szkoły,
z dopiskiem: „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZNIÓW
1. Podstawą przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c)
RODO. Zgodnie z tym przepisem, przetwarzanie danych jest zgodne z prawem w przypadku,
gdy jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
Przetwarzanie danych osobowych uczniów przyjętych do Placówki oraz danych osobowych
ich rodziców/opiekunów prawnych uregulowane jest przepisami ustawy Prawo oświatowe, w
szczególności przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu
prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania
działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodziców tej dokumentacji oraz przepisami
ustawy o systemie informacji oświatowej:
a. Dane osobowe uczniów będą przetwarzane w celu realizacji zadań oświatowych,
dydaktycznych i wychowawczych, wypełnienia obowiązku dotyczącego uzupełnienia
i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
i opiekuńczej.
b. Dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych uczniów będą przetwarzane w celach
kontaktowych, w celu zapewnienia opieki nad uczniem, a także w celu wypełnienia
obowiązku dotyczącego uzupełnienia i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania,
działalności wychowawczej i opiekuńczej.

c. Dodatkowo, dane w postaci wizerunku, będą przetwarzane w ramach monitoringu
wizyjnego w celu zagwarantowania bezpieczeństwa osób, w szczególności uczniów,
w związku z art. 108a ustawy Prawo oświatowe.
d. Administrator może przetwarzać również dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)
RODO, w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody w zakresie nie wynikającym
z obowiązujących przepisów prawa w celach związanych z działalnością szkoły.
2. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe
uczniów oraz rodziców/opiekunów
prawnych przez okres przewidziany przepisami prawa, w szczególności ustawy Prawo
Oświatowe oraz m.in. na podstawie przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach, w szczególności przepisów rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania
materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji
niearchiwalnej.
3. Administrator będzie przetwarzał zarejestrowane dane osobowe w ramach monitoringu przez
okres 3 miesięcy od dnia ich nagrania lub do czasu prawomocnego zakończenia
postepowania w przypadku, w którym będą one stanowić dowód w postępowaniu
prowadzonym na podstawie prawa.
4. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe na podstawie dobrowolnej zgody do czasu
wycofania tej zgody i nie dłużej niż przez okres wynikający z ustawy o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach.
5. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy Prawo oświatowe jest
obowiązkowe i konieczne do realizacji procesu dydaktycznego. Zakres informacji, jakie może
przetwarzać szkoła reguluje art. 150 ustawy Prawo oświatowe.
6. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga zgody.
7. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przysługuje prawo
do dostępu do danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających
przetwarzaniu; sprostowania nieprawidłowych danych na podstawie art.16 RODO; żądania
usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności
przewidzianych w art. 17 RODO; żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach
wskazanych w art. 18 RODO; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
w przypadkach w skazanych w art. 21 RODO; przenoszenia dostarczonych danych,
przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
8. Prawa wymienione powyżej można zrealizować między innymi poprzez kanały kontaktu
podane powyżej w pkt. 1.
9. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem). Prawo wycofania
zgody można zrealizować poprzez kanały kontaktu podane powyżej w pkt. 1.
10. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji.
11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

KOMU DANE BĘDĄ UDOSTĘPNIANE?
Dostęp do danych osobowych uczniów wewnątrz struktury organizacyjnej Szkoły będą
mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy CLVIII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej w zakresie niezbędnym do realizacji
obowiązków zawodowych.
Dane przetwarzanie w celach związanych z promocją jednostki będą udostępniane,
rozpowszechniane poprzez umieszczenie np. na tablicach informacyjnych, szkolnej
gazetce, oficjalnych szkolnych stronach internetowych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe uczniów będą przechowywane przez CLVIII Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej przez okres niezbędny
do realizacji wynikających z Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 poz. 217 ze zm.) celów archiwizacji. Dane
przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do momentu wycofania zgody.

KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH UCZNIÓW
W związku z nauką w CLVIII LO przetwarzamy następujące dane uczniów:
Lp.

1

2

3

4
5

Kategorie danych

Podstawa prawna

Dane identyfikacyjne ucznia, takie jak imię
nazwisko, nr PESEL, data urodzenia, adres
zamieszkania itp. oraz informacje na temat
potrzeb edukacyjnych dziecka (np. opinie,
orzeczenia
poradni
psychologicznopedagogicznych)
Dane identyfikacyjne rodziców, opiekunów
ucznia,
(imiona
i
nazwiska,
adres
zamieszkania, nr telefonów, adres e – mail).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - Dz.U. 2017 poz.
59 ze zm.; Ustawa z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty - Dz.U.
2017 poz. 2198 ze zm.; Ustawa
z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o systemie informacji oświatowej Informacje dotyczące frekwencji ucznia na
Dz.U. 2017 poz. 2159 ze zm.
zajęciach szkolnych, informacje o wynikach
edukacyjnych dziecka, jego zachowaniu
informacje nt. jego rozwoju
Wizerunek
zarejestrowany
poprzez art. 108a Ustawy z dnia 14 grudnia
monitoring szkolny w związku z koniecznością 2016 r. prawo oświatowe –
zapewnienia bezpieczeństwa oraz dla ochrony Dz.U.2017 poz. 59 ze zm.
mienia.
Wizerunek ucznia utrwalony przy okazji
prowadzania dokumentacji fotograficznej
szkolnych uroczystości, zawodów, innych
wydarzeń oraz informacje o wynikach ucznia
w konkursach, zawodach międzyszkolnych i
innych wydarzeniach

Zgoda wyrażona przez rodziców,
opiekunów prawnych ucznia

PRAWO DOSTĘPU
Administrator danych będzie udostępniać dane osobowe innym odbiorcom tylko, jeśli taki
obowiązek lub uprawnienie wynikać będzie z przepisów prawa. Oprócz tego Administrator
będzie mógł przekazywać dane osobowe podmiotom, które w ramach powierzenia
przetwarzania danych przetwarzają dane osobowe na rzecz Administratora. Są to w
szczególności dostawcy systemów oraz programów informatycznych, których usługi wiążą
się z prowadzeniem dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
i opiekuńczej (elektroniczny dziennik).

PRAWO DO SKARGI
Każdej osobie, która uważa, że jej dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, przysługuje
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Zobowiązani są Państwo do ich
podania, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości edukacji Państwa dziecka
w CLVIII Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Księżnej Izabeli
Czartoryskiej.

