
RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 
 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

UCZNIÓW I ICH RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 312 W WARSZAWIE 
Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 312 im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Warszawie (03-984 Warszawa, 

ul. Umińskiego 12, tel. 22 671-11-66, email: sp312@edu.um.warszawa.pl). 

W kwestiach ochrony danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej nr 312, email: 
iod@sp312.waw.pl. 

Podanie danych osobowych jest konieczne, aby Administrator mógł wywiązać się z ciążącego na nim obowiązku prawnego (jest wymogiem 

ustawowym). W przypadku przetwarzania danych ucznia lub rodzica na podstawie umowy lub zgody podanie danych jest dobrowolne, jednakże 
odmowa ich podania uniemożliwi realizację celu przetwarzania objętego umową lub zgodą. 

Dane osobowe dziecka oraz dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych będą przetwarzane przez Administratora w celu związanym  

z wykonywaniem zadań i obowiązków dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w SP 312, w tym w celu: 
 monitorowania wyników nauczania ucznia, jego osiągnięć w szkole i poza szkołą, również za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu 

Edukacyjnego LIBRUS; 

 angażowania ucznia i rodzica w życie społeczności szkolnej i pokazywania aktywności ucznia w życiu szkoły; 
 zapewnienia udziału ucznia w wycieczkach szkolnych oraz udziału w nich rodzica/opiekuna prawnego, uczestniczącego w charakterze opiekuna; 

 zapewnienia możliwości korzystania przez dziecko ze świetlicy szkolnej; 

 zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom oraz ochrony mienia, m.in. poprzez monitorowanie ciągów komunikacyjnych w szkole oraz 
terenu wokół budynków szkoły; 

 zapewnienia żywienia w szkole  

na podstawie: 
 art. 6 ust. 1 lit. c lub lit. e oraz art. 9 ust. 2 lit. g lub h rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), gdy jest to niezbędne do realizacji 

obowiązku prawego ciążącego na Administratorze, wynikającego z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym ustawy z dnia  
14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996) oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o informacji oświatowej (Dz. U. z 2017 

r. poz. 2159) lub leży w interesie publicznym związanym z prawidłową organizacją pracy w placówkach oświatowych; 

 art. 6 ust. 1 lit. a RODO, jeżeli przetwarzanie danych osobowych wiąże się z udzieloną zgodą na ich przetwarzanie,  
np. a) w zakresie udostępniania wizerunku ucznia lub jego imienia i nazwiska oraz klasy, w związku z uroczystościami szkolnymi, konkursami, 

na tablicach szkolnych, szkolnej stronie internetowej, szkolnej tablicy ogłoszeń w systemie LIBRUS oraz na szkolnej stronie Facebook,  

b) danych dotyczących zdrowia ucznia nieobjętych obowiązkiem przetwarzania z mocy prawa, c) danych kontaktowych rodzica, w celu 
zapewnienia kontaktu z nauczycielami dziecka; 

 art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeżeli rodzic zawarł w imieniu ucznia umowę na świadczenie określonych usług np. związanych z organizowaną 

wycieczką szkolną.  

Dane osobowe dziecka oraz rodziców/opiekunów prawnych mogą być przekazywane: 

 podmiotom upoważnionym do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa, tym w związku z zapewnieniem dziecku prawidłowej opieki 

i bezpieczeństwa; 
 podmiotom zapewniającym Administratorowi bieżącą obsługę informatyczną; 

 organizatorom wycieczek szkolnych oraz ubezpieczycielom, jeżeli rodzic zawarł w imieniu ucznia umowę na świadczenie określonych usług. 

Dane osobowe dziecka oraz rodziców/opiekunów prawnych będą przetwarzane: 
 przez okres wymagany przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, nie 

dłuższy niż okres, w którym dziecko będzie uczęszczało do SP 312; 

 w zakresie danych objętych zgodą lub umową dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania zgody lub do czasu jej wycofania; 
 okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie 

danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora oraz 

o okres wynikający z przepisów o archiwizacji dokumentów lub innych regulacji prawnych. 

W każdym czasie każdemu z rodziców/opiekunów prawnych dziecka przysługują następujące prawa:  

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii zgodnie art. 15 RODO; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub 
niekompletne; 

c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO –  to jest gdy: 

 osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 

 przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich 

ograniczenia, 

 Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub 

dochodzenia roszczeń, 

 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy 

po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu 

d) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 21 RODO – w przypadku, gdy łącznie spełnione są 

następujące przesłanki: 

 zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania 

realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, 

 przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub 

przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe 

prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane 

dotyczą jest dzieckiem. 

e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych lub danych 

dziecka narusza przepisy RODO. 

W przypadku przetwarzania na podstawie zgody rodzic/opiekun prawny ma prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie 

danych osobowych ucznia lub swoich, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej 

podstawie przed cofnięciem zgody. 

Dane osobowe dziecka i rodziców nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, w sposób, który mógłby wywoływać 

skutki prawne wobec dziecka lub rodzica, lub w podobny sposób istotnie wpływać na ich sytuację. 

Monitorowanie ciągów komunikacyjnych w szkole oraz terenu wokół budynków szkoły nie stanowi przetwarzania danych szczególnych, w tym danych  
biometrycznych. 

Dodatkowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych w SP 312 w Warszawie znajdują się na stronie www placówki pod adresem 

https://sp312waw.edupage.org/a/RODO. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytemzvha4tm

