RODO
Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych w I Prywatnym
Liceum Plastycznym im. Władysława Drapiewskiego i I Prywatnym Gimnazjum w
Płocku

W trosce o najwyższy poziom bezpieczeństwa danych osobowych naszych
podopiecznych, rodziców, nauczycieli i kontrahentów, szkoła nasza uczestniczy w
programie Patronatu Polskiego Centrum Certyfikacji Bezpieczeństwa Informacji i
Ochrony Danych Osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) oraz ustawą z dnia 10
maja 2018 roku o ochronie danych osobowych informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych uczniów, uczniów pełnoletnich oraz rodziców/prawnych
opiekunów jest I Prywatne Liceum Plastyczne im. Władysława Drapiewskiego i I Prywatne
Gimnazjum z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 26, adres e-mail:
rodo@plastyk-plock.pl, tel. +48 24 364 07 20.
2. Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych; kontakt z nim możliwy jest za
pomocą poczty elektronicznej, adres mailowy: rodo@plastyk-plock.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO:
a. jeżeli Pani/Pan jest rodzicem lub prawnym opiekunem ucznia bądź pełnoletnim
uczniem, w celu:
 wykonywania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, tj.
realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych na
podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy
Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. oraz innych ustaw i aktów
wykonawczych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) oraz e) RODO,
 promowania osiągnięć szkoły oraz jej uczniów, uczestniczenia w życiu
szkoły, informowania o wydarzeniach i wspólnym świętowaniu osiągnięć,
organizacji zajęć pozaszkolnych, przedstawień, wystaw, plenerów, wycieczek
edukacyjnych krajowych i zagranicznych, konkursów, olimpiad, zawodów,
ich dokumentowania oraz utrwalania pozytywnego wizerunku szkoły, a także
innych czynnościach przetwarzania związanych z działaniami szkoły, nie
ujętych powyżej przez pierwszy tiret – na podstawie wyrażonej zgody, w
oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 6, ust. 1 lit. e) w zw. z art. 1 ust.
12), 13), 15 Ustawy Prawo Oświatowe,
 świadczenia opieki zdrowotnej i psychologicznej, na podstawie art. 9 ust. 1
lit. h) RODO w odniesieniu do Ustawy o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta oraz Ustawy o działalności leczniczej,
b. jeżeli Pani/Pan jest pracownikiem szkoły, w celu:
 zatrudniania na podstawie art. 6, ust. 1 lit. c) RODO w odniesieniu do Ustawy
Kodeks Pracy, a także w odniesieniu do przepisów prawa podatkowego oraz,
jeżeli została wyrażona zgoda, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO
c. jeżeli jest Pani/Pan naszym podwykonawcą/kontrahentem, w celu:



wywiązania się z obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
d. jeżeli kontaktuje się z nami Pani/Pan, w celu:
 udzielenia informacji na zadanie pytanie, co jest naszym usprawiedliwionym
interesem Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
a w pozostałych przypadkach, niezwiązanych bezpośrednio z celami oświatowymi czy zawarcia
umowy, na podstawie art. 6 ust. 1, lit a) i f), przy czym prawnie uzasadniony interes Administratora
(f), jest zawsze podrzędny w stosunku do interesu osoby (ucznia, nauczyciela), której dane są
przetwarzane.
4. Dane osobowe uczniów, pracowników i innych osób, których w wyniku nagrań obrazu (w
związku z monitoringiem zastosowanym na terenie szkoły) można zidentyfikować są
przetwarzane do zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz w celu ochrony
mienia co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO w zw. z art.108a Ustawy Prawo oświatowe.
5. W trakcie procesów opisywanych powyżej Szkoła nasza przetwarza dane następujących
kategorii:
a. dane kontaktowe takie jak: imię, nazwisko, adres pobytu, nr. dokumentu tożsamości,
adres pracy, telefon komórkowy, email,
b. dane o procesie nauczania takie jak: testy i sprawdziany, oceny, opisy zachowania,
wyniki konkursów, listy uczestnictwa w konkursach itp.,
c. dane o stanie zdrowia fizycznego i psychicznego,
d. dane niezbędne w zatrudnianiu na podstawie umowy o pracę i umowy cywilnoprawne takie jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr dowodu
osobistego/paszportu, nr PESEL, dane o wykształceniu i kompetencjach zawodowych,
e. wizerunek.
6. Państwa dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim (art. 4 ust. 10, RODO).
Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora, instytucje
upoważnione z mocy prawa czy podmioty wykonujące w naszym imieniu i pod naszym
nadzorem min. usługi:
a. informatyczne, w tym hosting, usługa dziennika elektronicznego i wsparcia
pracowników,
b. księgowe i rachunkowe.
7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
8. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane:
a. w celu wskazanym w pkt 3 będą przechowywane przez okres, w jakim będą one
niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym
przez okres uczęszczania do szkoły, a następnie archiwizowane zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa,
b. w celu wskazanym w pkt 4 będą przechowywane nie dłużej niż przez 3 miesiące od
dnia nagrania,
c. na podstawie zgody, będą przetwarzane do czasu jej wycofania.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych oraz prawo do
wniesienia sprzeciwu.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w każdym czasie. Wycofanie
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem.
11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy Pan/Pani, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza
przepisy o ochronie danych osobowych.
12. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonywania przez naszą Szkołę procesu
kształcenia. W przypadku niepodania danych, nie będą mogli Państwo skorzystać z całości lub

części oferty dydaktycznej naszej placówki. W przypadku gdy do skorzystania z oferty
dodatkowej jest wymagana Pastwa zgoda, jej brak nie wpływa w jakikolwiek sposób na
pozostałe obowiązki wykonywane przez szkołę.
13. Przetwarzanie danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w
tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

