KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU
DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Rodzice!
Dnia 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać Rozporządzenie 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 zwane dalej RODO.
W związku z tym chcielibyśmy poinformować Państwa o przetwarzaniu danych osobowych oraz na
jakich zasadach będzie się to odbywało po 25 maja 2018 r. Poniżej znajdziecie Państwo podstawowe
informacje na ten temat.
O jakich danych mówimy?
Chodzi o dane osobowe uczniów i ich rodziców, które są zbierane w związku z nauczaniem dzieci w
naszej szkole. Przetwarzamy imiona, nazwiska uczniów, imiona rodziców, PESEL, dane adresowe i
kontaktowe (telefon, email), miejsce pracy rodziców, wizerunek ucznia, dokumentację medyczną,
opinie poradni, orzeczenia sądowe i organów administracji publicznej, osiągane przez uczniów wyniki
nauczania, podleganie ubezpieczeniu wypadkowemu, uiszczanie płatności za świadczenia odpłatne.
Kto będzie administratorem Państwa danych?
Administratorami będziemy my- Szkoła Podstawowa nr14 w Tarnowie im. Stefana Jaracza ul. Krzyska
118, 33-103 Tarnów, Tel. 14/6251014, email: dyrsp14@umt.tarnow.pl Wyznaczyliśmy Inspektora
Ochrony Danych Osobowych, aby lepiej dbać o bezpieczeństwo Państwa Danych. Z Inspektorem
można się skontaktować pod nr tel. 14/6251014
Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych?
W zakresie danych osobowych podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit. a, c, d, e f RODO,
zaś w przypadku danych o charakterze medycznym podstawą prawną jest art. 9 ust. 2 lit. h RODO
Dlaczego przetwarzamy Państwa dane osobowe?
Przetwarzamy dane osobowe dla celów szczegółowo opisanych w naszej Polityce
Bezpieczeństwa(załącznik z UMT). W szczególności przetwarzane przez nas dane osobowe służą
właściwemu wypełnieniu obowiązku edukacyjnego, a w tym odnotowywaniu wyników w nauce i
innych osiągnięć, kontaktów z Państwem i uczniami, ochronie bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli,
realizowaniu zasad profilaktyki zdrowotnej i leczenia. Będą one przechowywane przez czas konieczny
do realizacji obowiązków oświatowych.
Skąd pochodzą Państwa dane, które przetwarzamy?
Dane osobowe, które przetwarzamy pochodzą w większości od Państwa- rodziców naszych uczniów.
Są one pozyskiwane przy składaniu wniosku o przyjęciu dziecka do szkoły. Dane te powstają także w

czasie wykonywania naszej pracy- przy wystawianiu ocen, klasyfikacji do następnej klasy,
uczestniczeniu przez uczniów w wycieczkach szkolnych, konkursach czy zawodach sportowych.
Komu przekazujemy zgromadzone dane?
Przetwarzane przez nas dane są przekazywane Gminie Miasta Tarnowa jako organowi
prowadzącemu szkołę, kuratorium oświaty w Krakowie jako organowi państwowemu nadzorującemu
oświatę, administratorom systemów informatycznych, z których korzystamy, ubezpieczycielom
komercyjnym w związku z ubezpieczeniem wypadkowym, biurom podróży w razie organizowanych
wycieczek, pielęgniarce szkolnej w razie konieczności udzielania pomocy medycznej, sądom i
organom ścigania.
Jakie Państwo macie prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
1) jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywało się na podstawie zgody Pani/Pana na
przetwarzanie, to macie Państwo prawo do wycofania swojej zgody w każdym czasie, bez
wpływu na przetwarzania dokonane przed wycofaniem zgody,
2) prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych ucznia oraz Pani/Pana,
prawo do żądania od Administratora sprostowania danych osobowych ucznia oraz Pani/Pana,
3) prawo do żądania od Administratora usunięcia niektórych danych osobowych ucznia oraz
Pani/Pana,
4) prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych ucznia
oraz Pani/Pana,
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ucznia oraz
Pani/Pana,
6) prawo przenoszenia danych osobowych ucznia oraz Pani/Pana,
7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych
Więcej na temat praw przysługujących Pani/Panu w związku z przetwarzaniem przez Szkołę
Podstawową Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych uczniów, jak również
ewentualnych innych administracyjnych lub cywilnych środków ochrony prawnej, można przeczytać
na stronie internetowej pod adresem: giodo.gov.pl/pl/569/9276
Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez kontakt pisemny, za pomocą poczty
tradycyjnej na adres: Szkoła Podstawowa nr 14 im. Stefana Jaracza, ul. Krzyska 118, 33-103 Tarnów

