INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH ODOBOWYCH
Szanowni Państwo!
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE, zwanym dalej RODO, informuję Panią/Pana że:
1. Administratorem danych osobowych uczniów jest Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Dobrogosta
Krasińskiego w Węgrowie, 07-100 Węgrów, ul. Karola Szamoty 35, tel.257922331, e-mail:
gimnazjum.wegrow@wp.pl
2. Z inspektorem ochrony danych osobowych (IODO) można się kontaktować drogą e-mailową pod
adresem: wegrow@twoj-abi.pl
3. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe uczniów oraz ich rodziców/opiekunów
prawnych na podstawie art. 6 ust.1 lit.c RODO w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze, jakim w przypadku szkoły jest prowadzenie działalności oświatowej oraz
organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.
Podstawa prawna:
Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 60, 949, 2203)
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018r. poz. 996 i 1000)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2017 poz.
1591);

4. Na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, dane osobowe
uczniów szkoła przekazuje do „Systemu Informacji Oświatowej” prowadzonego przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej. Administratorem bazy danych SIO jest minister właściwy
do spraw oświaty i wychowania. Dane uczniów przekazywane są również do szkół obwodowych
oraz gmin, na terenie których uczeń zamieszkuje w celu potwierdzenia spełniania obowiązku
nauki. Ponadto dane mogą być udostępnione w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony organ
w ramach prowadzonego przez siebie postępowania (np. policja, prokuratura, sąd).
5. Czas przetwarzania danych osobowych uczniów jest

ściśle określony w ustawach

i rozporządzeniach dotyczących oświaty oraz w ustawie z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach.
6. Rodzicom/prawnym opiekunom przysługuje prawo dostępu do danych osobowych ucznia
lub żądania ich sprostowania.
7. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym, aby uczeń mógł zostać przyjęty
do szkoły. Dyrektor szkoły, jako administrator danych, wdrożył odpowiednie środki techniczne
i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z prawem.

