
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych    
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy: 
 

1 
 
 

Kto jest  
administratorem  

danych osobowych? 

Administratorem Państwa danych osobowych jest  Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Edwarda hr. Raczyńskiego z siedzibą w Poznaniu, os. Wichrowe Wzgórze 114 oraz Samodzielne Koło 

Terenowe nr 24 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Poznaniu, os. Wichrowe Wzgórze 114, 61-670 Poznań. Z Administratorem można kontaktować się: 

� za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Edwarda hr. Raczyńskiego/ Samodzielne Koło Terenowe nr 24 Społecznego Towarzystwa Oświatowego 

w Poznaniu, os. Wichrowe Wzgórze 114, 61-670 Poznań,  

� e-mail: sekretariat@społecznadwojka.pl, Telefon: 61 820 63 01. 

2 

Z kim można się 
kontaktować w sprawie 
przetwarzania danych 

osobowych? 

 
We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Natalią Wieczorkiewicz. 
 
Kontakt: e-mail:  ido@spolecznadwojka.pl ,   telefon: 504-040-703 

3 
W jakim celu będą 
przetwarzane dane 

osobowe? 

 

Państwa dane osobowe oraz dane Państwa dzieci będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w celu: 

1. 

� realizacji obowiązku nauki, 

� realizacji zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, 

� przeprowadzania rekrutacji uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, 

� prowadzenia dziennika zajęć lub innych dzienników wymaganych przepisami prawa prowadzenia księgi uczniów i arkuszy ocen, 

� wydawanie  i prowadzenie ewidencji  wydanych świadectw ukończenia szkoły, indeksów, legitymacji szkolnych i e-legitymacji szkolnych, dyplomów,  

� organizacji wycieczek szkolnych, 

� zapewnienia bezpieczeństwa i higieny oraz wyjaśniania ewentualnych wypadków osób pozostających pod opieką szkoły, 

� organizacji konkursów, 

� zapewnienia współpracy z uczelniami, 

� organizacji dodatkowych wydarzeń dla uczniów. 

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez czas wynikający z wymienionych wyżej aktów prawnych, przepisów ordynacji podatkowej oraz czas wynikający z ochrony przed roszczeniami. 

Podstawa prawna: art.6 ust.1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z zadań wymienionych w art.14 ust.1 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe. 

 

2.  W szkole prowadzony jest monitoring wizyjny w celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci, pracowników i innych osób oraz ochrony mienia znajdującego się na terenie Szkoły. 

Podstawa prawna: art.6 ust.1 lit. e RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. 

 

3. W innych celach, jeśli Państwo wyrazili na to odrębną zgodę. (Podstawa prawna: art.6 ust.1 lit. a RODO) 

4 
Jakie dane osobowe 

przetwarzamy i w jaki 
sposób? 

 

Administrator przetwarza udostępnione przez państwa dane, w szczególności imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu, imię i nazwisko Państwa dziecka, jego datę urodzenia, PESEL, 

informacje o specjalnych potrzebach edukacyjnych, orzeczenie o niepełnosprawności, dane o numerze Państwa rachunku bankowego i dane o banku lub instytucji płatniczej Państwa obsługującej, jeżeli 

dokonują Państwo płatności na rzecz Administratora za ich pośrednictwem, informacji o ubezpieczeniu dziecka. 

 

Dane te są przetwarzane w systemach informatycznych jak i poza systemami informatycznymi ( np. w formie papierowej ) 



5 Komu przekazywane 
są dane osobowe? 

 

Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z Administratorem w realizacji obowiązku nauki, wyjazdów i wycieczek, wydarzeń i konkursów tj. dostawcom systemów 

informatycznych, firmom świadczącym usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, biurom księgowym i rachunkowym, ubezpieczycielom, firmom transportowym i świadczącym usługi noclegowe, 

kancelariom prawnym, innym szkołom oraz placówkom oświaty, uczelniom współpracującym oraz podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa. 

6 
Jakie mamy prawa w 

związku z ochroną 
danych osobowych? 

 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych na podstawie art. 15- 21 tzw. RODO przysługuje państwu prawo do: 

� żądania uzyskania kopii danych osobowych, lub ich udostępnienia w siedzibie ADO, 

� żądania sprostowania danych osobowych, 

� żądania usunięcia swoich danych osobowych tzw. „prawo do bycia zapomnianym”, 

� żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 

� żądania przeniesienia własnych danych osobowych w powszechnie używanym formacie do innego Administratora danych wskazanego przez siebie, 

� wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 

� cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej uprzednio zgody, 

� wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych,  00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel.: 22 531 03 00, dotyczącej niezgodności 

przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO. 

Jeżeli usuniemy dane osoby wnoszącej taką dyspozycję, mamy prawo zachować informacje o tym, na czyj wniosek to zrobiliśmy. Żądanie uwzględnimy tak szybko, jak to będzie możliwe, biorąc pod 

uwagę okoliczności i nasze możliwości techniczne. Jeżeli nie będziemy mogli oddzielić danych osoby wnioskującej od innych danych, które są w naszych systemach, możemy wstrzymać się z realizacją 

żądania – do czasu gdy wspólnie uzgodnimy, które dane możemy udostępnić. 

Z powyższych praw można skorzystać za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby Administratora. 

7 
Czy dane są 

przekazywane poza 
EOG? 

Administrator nie przesyła Państwa danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). 

8 Czy dane wykorzystuje 
się do profilowania? 

Państwa dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym do profilowania. 

9 

Jak długo 
przetwarzamy i 
przechowujemy 
Państwa dane? 

 

1.Państwa dane osobowe oraz dane osobowe Państwa Dziecka wymienione w pkt.3.1 przetwarzane i przechowywane  będą przez okres do 50 lat, co jest podyktowane spełnieniem przepisów o zasobach 

archiwalnych. Jednak większość danych przetwarzana  będzie znacznie krócej, bo tylko przez czas, w którym Państwa dziecko będzie uczęszczało do szkoły. 

 

2. Państwa dane osobowe oraz dane osobowe Państwa Dziecka wymienione w pkt.3.2 przetwarzane będą przez okres do 90 dni. 

 

10 
Czy podawanie danych 

osobowych jest 
konieczne? 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymagane przepisami prawa wymienionymi powyżej. 

11 
Ochrona Państwa 

danych. 

 

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, 

przypadkowa utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, a w szczególności poprzez wprowadzenie odpowiednich 

polityk ochrony danych. 

 


