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danych osobowych w związku z realizacją nauczania w okresie czasowego
ogrńnibżeńia_- fńńkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiemo
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COYID - 19 w Szkole Podstawowej im. KEN w Brzostku

Zgodnie z art. l3 ust. I i ust. 2 Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20I6/679 z dnią 27 kwietnią 20]6r.
w sprawie ochrorly asób firyczłry,cłl w zwiqzku z przetyvarzaniem danych osobołvych i w sprawie swobodnego przepĘwu takich
darych oraz ucłlylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzqdzenie o ochronie danych osobowch- - dalej ,'RoDo" Ęrektor
placów ki informuje, że:

Tozsarność Admiłistratora Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. KEN w Brzostku
repręzentowanar,rzęz dyrektoraszkołv. adręs: ul. Szkolna 13,39-230Brzostek

Dłna kontalłtowe Administratore Administratora reprezenĘe dyrektor szkoły z ktÓrym można się skontaktować telefonicznie -

nr tel. 1 468303 13 . lub drosą eleltronicmą !nl!'ł51"k, i : r' i c'i.''': u

Dane kontaktowc lnspcktora Ochrony
Danych

_ Tel.: t4 68 03 37ó

E-mail : iodcuw@jgzos!9k"Dl
Z inspektorem ochrony danych moźna kontak1ować się we wszystkich sprawach doĘeząrych
nrzetwarzania danvch osobowvch oraz korzystania z praw zwiazanvch zorzet'watzaniem danvch.

Cel€ pr'ctw{ruania
i pcdstawa prarłna

Pana'/i dane osobowe przotwarzane będą w celu:
_ w5pełnienia obowiązku prawnego ciąącego na Administratorzę w związku z realizolva_

niem zadań przez placówkę napodstawie aft. ó ust. 1 lit. c i art.9ust.2lit.bRoąorądze-
nia RODO np.:

- Ustawa z dnia l4 Eyrrdnia 2016 r. prawo oświatorve

- tJstawa z dnia l5 kwietnia 20t l r. o systemie informacji oświatowej,

- Rozporądzenie MEN z ónia 29 sierpnia 20l4r" w sprawie sposobu prowadzenia
przez publiczne przędszkolą szkoły i placÓwki dokumentacji przebiegu nauczania,
działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dok-umentacji;

- Rozporądzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia Ż6.04.?018r. w sprawie świa_
dectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

ZarzĄdzęnle nr l7ł2al9A020 z dnia24.03.2020 r' w sprawie zdalnego nauczania w
Szkole Podstawowej im. KEN w Brzostku

Ań. 3 [Praca zdalnal, aft. 28. [Prawo oświatowe] Ustawy z dn. 2 marca 2020r. o
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem' przeciwdziałaniem i zwal_
czanięm CovID_19, innych chorób zakaźnych oraz w1wołanych nimi sytuacji kryzy-
sowychr)

Rozporządzenię Ministra Edukacji Narodowej l; z dn. 20 marca 2020r. mrieniające
rozporządzenie w sprawie czasowęgo ograniczenia funkcjonowania jednostek syste_
mu oświaty w związku z zapobieganierą przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID_
l9

- Rozporądzenię Ministra Edukacji Narodowej l) z dn. ?5 maręa 202or. nnieniające
rczporądzenie w sprawie szczególnych rozwiązafl v'okresię czasowego ograniczenia
funkcjonowaniajednostek Systęmu oświaty w związku z zapobiega'iem, przeciwdzia-
łaniem i zwalczaniem CoVID_l9

_ wykonania zadania realizowanego w intęresię publicznym lub w ramach spra'wowania wła_
dzy publicmej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez pla-
cówkę na podstawie art. 6 ust. l lit. e Rozporądzenia RoDo;

fut. lOd. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorądzie gminnym {Uprawnienie jed-
nostki obsługującej do przetwarzania dcnych osobowych] Jednastka absługująca jest
aprawniona do przetwarzania danych osobowych płzetwarzanych przez jednostĘ ob-
sługiwaną w ząkresie i celu niezbędnych do wykonyłłania zadańw ramachwspólnej
obsługi tej jednostki.

3) w celach określonych kaŹdorazowo w przekaz1wanych formularzach zgody na podstawie
art. ó ust. l tiŁ a i art. 9. ust. 2llt aRoąarądzenia RoDo;
4) w cęlach niezĘdnych do zawarcia lub realŁacji umowy na podstawie fi. 6 ust. l lit. b.
5) w celu ochrony ą/wotnych interesów osoby, któĘ dane doĘcą na podstawie art. 6 ust. 1

lit. d i art. 9. ust. 2 lit. c Rozporzadzenia RODO;

Odbiorcy danych Podmioty uprawnione do uryskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

podmioĘ które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratorą na podstawie zawutej
umowy oowierzenia orzetwarz,ania danvch osobowvch

okres przechorrywłnia danyeh
Dane osobowe przetwarzane przez Administratora będą przechowywane w różnych okręsach
czasu w oparciu o Instrukcję Kancelaryjną na podstawie: Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r' o
narodowym zasobie mchiwalnym i archiwach oraz Rozporądzęnia Prezesa Rady Ministrów z
dnia l8 Ęcznia 20l lr. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednoiĘch rzeceołTch wykazów ak1

oraz instrukcji w sprawie organłacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
omacza to, Że dane osobowe mogą zostać usunięte po up\rrie określonego okresu
przechowywanią zaleznie od kategorii archiwalnej danej sprawy np.: arkusze ocen * 50 lat'
arkusze organizacyjne szkoĘ - 25 lat dzięnniki _ 5 lat' organizacja nauki religii 25 lat, w
prrypadku przetwauaniana podstawie zgody_do czasu wycofaniazgody. Dane osobowe uczniów
orzetwarzane oodczas ia zdalneso będa przechowvwane D.Z€z okres 5 lat



Prawa podmiotÓw danych osoborĄ których dotyczy przetwarzarrie danych osobowych w placówce przysfuguje prawo:
l) dostępu do treści swoich danych na podslawie aft. 15 RoDo'
2) ich sprostowania na podstawie art. 16 RODO.
3) usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym'') na podstawie art. 17 RoDo,
4) ograniczłnia przetwarzania darrych na podstawie art. l8 RoDo'
5) prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO,
6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art" 2l RODO,
I do coarięcia zgody w dowolĄrm momencie bez wpływu na zgodnośó z prawem przetwarzania
na podstawie ań. 7 ust 3 (eżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano
na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Wskazane żądałńa mogą być wnoszone pisemnie na adręs Administratora lub adres Inspektora
Ochronv Danvch wskazanv oowvżei.

Prłwo wnicsicnia skargi do organn
nadzsrczego

Prrysługuje PaniiPanu prawo do wnięsierria skargi do UoDo' gdy uzna Pani,/Pan, iż
przetwarzanie darrych osobowych narusza przepisy ogÓlnego Roryorądzenia o ockonię danych
osobowych zdniaŻ1 kwietnia 2016r.
Prezes Urzędu ochrony Danych Osobowych (PUODO)'
ul. Stawki 2- aa-93 Warszawą

Informacj* o dowdnośei lub obowiązku
podania danych

Podanie przez Państwa danycb osobowych. w Ęm danych osobowych dzieci jest wymogiem
ustawowym określonym przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016r' Prawo oświatowe ikaŻdy
rodzicy'opiekun prawny ubiegający się o przyjęcie jego dziecka do przedszkola 1szkoĘ do ich
podania-
W s1tuacji gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisow prawą
podanie danych osobowych jest obowiąkowe.
W przypadku gdy przetwarzxlie danych osobo*ych odbywa się na podstawie zgody od osoby,
któĘ dane dotyczą podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do realizacji
celu w k1órym te dane sa z zbierane.

Płzłk*zawe itrnych osoborryeb do
państwa tr"ćciegs lub organizłcji
miłdz,vnłrn'doxni

Danę osobowe nie będą przekazywarre do parrstwa trzeciego loęanvacji międzynarodowej

Zautornetyzorranc podejmowanie decyzji Administrator nie będzie podejmował wobec osób, ktÓrych dane przetwarza a'avtomatymwarrych
decyzii. w tru dęcyzii będacych wvnikiem profilowania
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