INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
DLA GOŚCI WCHODZĄCYCH NA TEREN SZKOŁY
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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 oraz
poprzez e-mail: sekretariat@społecznadwojka.pl i telefon: 61 820 63 01.

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. Dane osobowe IOD dostępne na stronie www lub u Administratora.

W jakim celu będą
przetwarzane dane
osobowe?

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu:
1. Zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia poprzez:

prowadzenie ewidencji wejść na teren obiektu,

monitoring wizyjny.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes
administratora, w zakresie niezbędnym do zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników lub ochrony mienia – zgodnie
z art. 1 pkt 14 w zw. z art. 68 ust. 1 pkt 6 Prawa oświatowego oraz art. 108a Prawa oświatowego.

Kontakt: e-mail: ido@spolecznadwojka.pl

2. Możliwości powiadomienia osób odwiedzających szkołę o ewentualnym zagrożeniu ich zdrowia w przypadku
stwierdzenia w Szkole zarażenia koronawirusem. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
(Macie Państwo prawo odmowy podania danych kontaktowych takich jak numer telefonu i adres email, jeśli nie chcecie
być powiadomieni o możliwości kontaktu z osobą chorą na COVID-19 i możliwości zagrożenia Państwa zdrowia i życia).
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Jakie dane osobowe
przetwarzamy i w jaki
sposób?

Przed wejściem na teren szkoły, każdy gość zostaje wpisany do księgi gości, gdzie odnotowuje się jego imię i nazwisko.
Na czas panującej epidemii, każdy gość ma prawo podać swój numer telefonu i/lub adres e-mail dzięki czemu będzie
mógł zostać powiadomiony o ewentualnym zagrożeniu jego zdrowia i życia.
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Komu przekazywane
są dane osobowe?

W określonych sytuacjach możemy przekazać Pani/Pana dane np. w celu spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
lub wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez stronę trzecią. Kategorie
odbiorców jakim możemy przekazać Pani/Pana dane osobowe to: podmioty współpracujące w zakresie zapewnienia
bezpieczeństwa osób, mienia lub informacji, podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa takie jak np.
SANEPID.
Przysługuje Państwu prawo do: żądania uzyskania kopii danych osobowych, lub ich udostępnienia w siedzibie ADO, żądania
sprostowania danych osobowych, w dowolnym momencie wycofania zgody w przypadku podania numeru telefonu i/lub
adresu email. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej wycofaniem. Możecie Państwo również dokonać: żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych oraz
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych i wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel.: 22 531 03 00.
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Jakie mamy prawa w
związku z ochroną
danych osobowych?

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.
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Czy dane są
przekazywane poza
EOG?
Czy dane
wykorzystuje się do
profilowania?

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

Państwa dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym do profilowania.
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Jak długo
przetwarzamy i
przechowujemy
Państwa dane?

Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane
przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
Nagrania z monitoringu zawierające wizerunek będą przetwarzane przez okres maksymalnie 3 miesięcy.
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Czy podawanie
danych osobowych jest
konieczne?

Konsekwencją niepodania wymaganych danych może być brak możliwości wejścia na teren obiektu (w tym usunięcie z
obiektu).

