KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH
OSOBOWYCH W SPS 99
DLA UCZNIÓW I ICH RODZICÓW
Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem,
informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych uczniów i ich rodziców/opiekunów przetwarzanych w Szkole
Podstawowej Specjalnej Nr 99 im. Małego Powstańca ul. Bartnicza 2, 03-358 Warszawa jest: Dyrektor
Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 99
2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest pan Robert Ciesielski, Tel. 22 277 47 10, e-mail:
mbfo.iod@um.warszawa.pl
3. Administrator danych osobowych – Dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej im. Małego Powstańca przetwarza dane osobowe uczniów i ich rodziców/opiekunów w celu:
a) dane osobowe ucznia wraz z powiązanymi z nim danymi rodzica w celu realizacji zadań
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z: Ustawą z dnia 7 września 1991r. o
systemie oświaty, Ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe i wydanymi na ich podstawie
rozporządzeniami odpowiednich ministrów,
b) dane osobowe ucznia związane z udziałem dziecka w wycieczkach, konkursach i zawodach
organizowanych w szkole i poza nią na podstawie podpisanej zgody,
c) wizerunek oraz osiągnięcia dziecka w celu publikacji w materiałach publikowanych lub
autoryzowanych przez szkołę w mediach oraz na stronie internetowej szkoły
na podstawie
podpisanej zgody,
d) dane osobowe osoby niebędącej rodzicem, a uprawnionej do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej
na podstawie podpisanej zgody.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3 odbiorcą Pani/Pana oraz ucznia
danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa w tym
m.in. MEN – System Informacji Oświatowej, Kuratorium Oświaty, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna,
Organ Prowadzący – Urząd m.st. Warszawy, ubezpieczyciel na podstawie wniosku zgłoszenia szkody i inne
np. Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, Sąd, OPS.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych, w
pkt.3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu następujące
uprawnienia:
a) prawo dostępu do treści swoich danych tym do uzyskania kopii tych danych
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) - w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe usunięcia,
ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne
uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa,
c) w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a,
Rozporządzenia, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do
cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
d) ze względu na fakt, iż jedyną przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa nie
przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.
e) w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane
dotyczą podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Szkole
Podstawowej Specjalnej Nr 99 im. małego Powstańca przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wymienionych w pkt. 3a jest wymogiem ustawowym. Jest
Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niewpisanie
ucznia do Ewidencji Uczniów szkoły (czyli nieprzyjęcie ucznia). Podanie danych wymienionych w
punktach 3b-3d wymaga pisemnej zgody, a konsekwencja braku zgody lub jej niewyrażenia skutkuje:
brakiem możliwości udziału ucznia w konkursach, zawodach i wycieczkach, brakiem możliwości publikacji
osiągnięć ucznia oraz brakiem możliwości odebrania dziecka ze świetlicy przez osobę inną niż rodzice.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

