PUBLICZNA SZKOŁA
PODSTAWOWA
W GRONOWIE GÓRNYM
Szanowni Rodzice, w związku ze zmianą przepisów prawa
dot. przetwarzania danych osobowych
proszę zapoznać się z informacją, z której wynika, jakie dane
i w jakim celu są przetwarzane, kto jest ich administratorem,
jakim podmiotom mogą zostać udostępnione oraz o prawach
przysługujących osobom, których dane dotyczą.

OD DNIA 25 MAJA 2018 R. BĘDZIE STOSOWANE UNIJNE
ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

RODO
Co to jest RODO?

Jest to powszechnie używany skrót Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych

RODO
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku
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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie), informujemy,
iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone prawa
związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Publiczną Szkołę
Podstawową w Gronowie Górnym z siedzibą przy ul. Szmaragdowej 5
Pani/Pana – Państwa dzieci danych osobowych.
1. Administratorem Pani/Pana - Państwa dzieci danych osobowych
jest Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym pod
adresem ul. Szmaragdowa 5, 82-310 Elbląg 2
telefon kontaktowy: 55 2333226
e-mail: zsgronowog@gmail.com
2. Z powołanym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych będzie
można się skontaktować pod numerem telefonu 55 2333226

3. Szkoła przetwarza Pani/Pana – Państwa dzieci dane osobowe
w celu prowadzenia działalności oświatowej.

W dokumentach szkolnych gromadzi się takie informacje o uczniach jak:


imię (imiona) i nazwisko,



datę i miejsce urodzenia,



numer PESEL,



adres zamieszkania dziecka,



imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów),



adresy zamieszkania rodziców,



numer telefonu kontaktowego, e-mail rodziców (prawnych opiekunów).

dzieci

ujednolicenie zasad
przetwarzania danych
osobowych na terenie
całej Unii
Europejskiej.
Przetwarzanie
danych osobowych
w szkole -

Akty prawne
Ustawa z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (t.j.
Dz. U. z 2016 r. poz.1943 z
późn. zm.)
Ustawa z dnia 14 grudnia
2016 r. Prawo oświatowe

Rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 24
sierpnia 2016 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie
sposobu prowadzenia przez
publiczne przedszkola, szkoły
i placówki dokumentacji
przebiegu nauczania,
działalności wychowawczej
i opiekuńczej oraz rodzajów tej
dokumentacji (Dz. U. z 2016
poz.1368)

Dane te zawarte są w takich dokumentach szkolnych jak:
księga ewidencji
szkolnemu,

Celem regulacji jest

(Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.)

4. Zakres danych osobowych, które mogą być gromadzone w szkole,
wynika z przepisów szczegółowych m.in. rozporządzenia
w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu
nauczania. Regulacje tego rozporządzenia są podstawą
uprawnienia i obowiązku szkoły do gromadzenia określonych
danych osobowych.



JAKI JEST
CEL
RODO?

i młodzieży

podlegających

obowiązkowi

Rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 11
sierpnia 2017 r. w sprawie
szczegółowego zakresu
danych dziedzinowych
gromadzonych w systemie
informacji oświatowej oraz
terminów przekazywania
niektórych danych do bazy
danych systemu informacji
oświatowej (Dz. U. z 2017
poz. 1653)



księga uczniów,



dzienniki zajęć w wersji elektronicznej,



arkusze ocen,



protokoły zebrań rady pedagogicznej.

5. W szkole funkcjonuje monitoring wizyjny. Celem monitoringu jest:
 zwiększenie bezpieczeństwa społeczności szkolnej oraz osób przebywających na terenie
szkoły i w jej otoczeniu,
 wyjaśnianie sytuacji konfliktowych,
 ograniczanie dostępu do szkoły i jej terenu osób nieuprawnionych i niepożądanych,
 zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki, sprawowanie nadzoru
pedagogicznego.
6. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w punkcie 3 i 5 Pani/Pana – Państwa
dzieci dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców
danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana – Państwa dzieci danych mogą być:
 Organ prowadzący szkołę – Urząd Gminy Elbląg;
 Organ nadzorujący szkołę – Kuratorium Oświaty w Olsztynie;
 Ośrodek sprawujący opiekę medyczną / NFZ
 Policja, Sąd, Prokurator.
7. Pani/Pana – Państwa dzieci dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny
do realizacji wskazanym w punkcie 3 i 5 celu przetwarzania, tj. do czasu zakończenia realizacji
przez dziecko obowiązku przedszkolnego/obowiązku szkolnego, a po tym czasie przez okres
oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana
zgody na przetwarzanie danych do czasu wycofania tej zgody.
8. W związku z przetwarzaniem przez Publiczną Szkołę Podstawową Pani/Pana – Państwa dzieci
danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
 prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
 prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
 prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
 prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21
Rozporządzenia;
 prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia.
9. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Publiczną Szkołę Podstawową w Gronowie
Górnym Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje
Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25 maja 2018 r. do
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego
następcą).

