Z dniem 25 maja 2018 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych
osobowych (RODO). W związku z tym pragniemy poinformować o zasadach
przetwarzania danych osobowych przez naszą szkołę.
Dokładamy wszelkich starań w celu ochrony danych przed nieuprawnionym dostępem,
modyfikacją czy zniszczeniem, a także regularnie sprawdzamy zgodność naszych
procesów z wewnętrzną Polityką Bezpieczeństwa, gwarantując tym samym
bezpieczeństwo ich przetwarzania.
INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Twoich danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 34 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Gdyni (dalej szkoła). Dane kontaktowe administratora to:
sekretariat@sp34gdynia.pl
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w szkole jest : Aleksandra Nodzyńska tel. 58 761 77 04
Dane kontaktowe Inspektora to: iod.edu@gdynia.pl
Szkoła może przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

๏ realizowaćobowiązekedukacyjny;
๏ przeprowadzaćrekrutacje;
๏ promowaćdziałalnośćszkołyoraz umiejętnościosągnięciadziecka na szkolnej stronie www, na terenie
๏
๏
๏
๏
๏
๏
๏
๏
๏

szkołyoraz za pomocąśrodkówkomunikacji elektronicznej;
umożliwiaćudziałdziecka w konkursach, zawodach, olimpiadach i innych formach współzawodnic
zapewniaćbezpiecze stwoosóbi mienia oraz porządkupublicznego na terenie szkoły;
umożliwiaćudziałdziecka w zorganizowanych wyjściachwycieczkach szkolnych;
umożliwiaćudziałdziecka w programach współpracyedukacyjnej międzypodmiotami z Unii
Europejskiej;
prowadzićdokumentacjęksięgowszystkichą transakcji finansowych;
tworzyćraporty, które pomagajązrozumieć,wjaki sposób korzystasz ze szkolnej strony
www co umożliwiaulepszanie jej struktury i zawartości;
umożliwiaćudziałdziecka w organizowanych przez szkołęposiłkach;
umożliwiaćodbiórdziecka ze szkołyprzez osoby któreupoważniłeś;
realizowaćumowy z kontrahentami;
W jakim zakresie szkoła może przetwarzać Twoje dane?

Imię,nazwisko i adres Twój oraz dziecka; telefon kontaktowy; adres e-mail, PESEL dziecka; prace,
oceny, frekwencja i opinie dot.dziecka; historia edukacji dziecka; informacje o stanie zdrowia dziecka;
imięnazwisko osoby upoważnionejdoodbioru dziecka; Twój bank i numer rachunku bankowego, z
którego dokonywałeśpłatności;IPkomputera, informacje o urządzeniu,którego korzystasz odwiedzaj
nasząstronę,w tym o jego ustawieniu (np. przeglądarka,rozdzielczośćekranu); dodatkowe informacje o
sobie, które mogłeśzawrzećkorespondencji e-mail lub tradycyjnej oraz które mogłeśpodaćw trakcie
rozmowy telefonicznej lub osobistej z pracownikiem szkoły;Twój podpis; udzielone przez Ciebie zgody.

Na jakiej podstawie szkoła przetwarza Twoje dane?

๏ ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe(Dz.U.2018.996 t.j. z dnia 2018.05.24) oraz

ustawa z dnia 7 września1991 r. o systemie oświaty(Dz.U.2017.2198 t.j. z dnia 2017.11.29) ze
wskazanymi przepisami regulującymidziałalnośćszkoły;
๏ prawnie uzasadniony interes szkoły; ๏
Twoje pisemne zgody na przetwarzanie.
Jak długo szkoła przetwarza Twoje dane?
Twojedaneosoboweprzechowywanesąjedynietakdługojaktojestniezbędne.Szkołanie może
usuwaćdanych związanychobowiązkiemedukacyjnym. Dane osobowe wykorzystywane w pozostały
celach przechowywaćbędziemyprzez okres 10 lat od uko czeniaprzez dziecko edukacji w szkole
podstawowej lub wygaśnięciainnych terminówwynikającychzprzepisówprawa.
Komu szkoła przekazuje Twoje dane?
Nie sprzedajemy Twoich danych, nie udostępniakomercyjnie Twoich danych podmiotom
W niektórsytuacjach mamy prawo przekazaćdalej Twoje dane - jeślibędzietokonieczne,
abyśmy mogli wykonywaćnasze obowiązki.
MożemyprzekazywaćTwoje dane wyłącznieczterem
๏ osobom upoważnionymprzez szkołę-naszym pracownikom i współpracownikom,którzymusząmieć
dostęp danych, aby wykonywaćswoje obowiązki;
๏ podmiotom przetwarzającym-którymzlecimy czynnościwymagająceprzetwarzania
๏ innym odbiorcom np. UM Gdynia, Kuratorium OświatyGda sku,MEN, placówkomedukacyjnym
z obszaru Unii Europejskiej, dostawcom usługpocztowo-kurierskich i innym uprawnionym

๏ Twoje dane mogąbyćprzekazywane do pa stwtrzecich (m.in.USA) w związkuwykorzystaniem

narzędzianalitycznych, służącychdo zanonimizowanego śledzeniazachowaużytkownikówna
szkolnej stronie www, w szczególnościtakichjak Google Analytics, Gemius Traffic, Chartbeat.
Szkoła możewykorzystywaćformularze Google jako narzędziedozbierania prostych danych.
Szkołamoże przekazywaćTwoje dane do serwisu Facebook lub podobnych wyłącznienapodstawie
Twojej pisemnej i dobrowolnej zgody.
Twoje uprawnienia
๏

prawo żądaniadostępudo danychosobowych, sprostowania, usunięcialub
prawo przenoszenia danych do innego administratora danych;

๏ przetwarzania oraz

ograniczenia

masz takżeprawo do złożeniaskargi bezpośredniodoorganu nadzoru (od 25 maja 2018 roku jest to
Prezes UrzęduOchrony Danych Osobowych). W ramach wykonania tego uprawnienia powiniene
podaćpełnyopis zaistniałejsytuacji oraz wskazaćjakie działanieuznajesz za naruszająceTwoje prawa.
Informujemy o możliwościokresowej aktualizacji niniejszej informacji zgodnie z obowiązującymprawem
(np. jeśliwdrażamynowe systemy lub procesy, które wiążąsięz wykorzystaniem danych osobowych) i w
takim przypadku będziemyCięodpowiednio informowaćwprowadzanych zmianach.

