POLITYKA PRYWATNOŚCI ZGODNA Z RODO
- INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH
W związku z uczęszczaniem przez Pana/Pani/Państwa Dziecko do naszej szkoły, w trosce o zabezpieczenie
danych osobowych naszych uczniów i ich rodziców/opiekunów oraz ich prywatność, pragniemy
poinformować Pana/Panią, wypełniając obowiązek ciążący na nas na podstawie RODO (tj. ROZPORZĄDZENIE
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ), jak Pana/Pani oraz
Pana/Pani/Państwa Dziecka dane są przez nas przetwarzane i chronione, co wyjaśnia niniejszy dokument.
Zasady w nim opisane odnoszą się do przetwarzania wszystkich danych osobowych w ramach naszej
działalności. Zasady ochrony wymienione w niniejszym dokumencie znajdują zastosowanie także do danych
osobowych na temat Państwa czy Państwa Dziecka przekazanych nam, powierzonych czy też
udostępnionych.
I.

Administrator danych, definicje.

1. Administratorem danych osobowych jest: Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne International
School of Poznan prowadzone przez Fundację Interantional School of Poznan z siedzibą w Poznaniu,
adres administratora : ul. Taczanowskiego 18, 60-147 Poznań, e- mail:info@isop.pl W rozumieniu
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) oznacza to, że Administrator
ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych we własnym zakresie i na własną
odpowiedzialność.
2. Informujemy że zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej
lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to
osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie
danych takich jak imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer identyfikacyjny czy też na podstawie
zespołu informacji dotyczących jej sytuacji społecznej, zdrowotnej, rodzinnej czy rasowej.
3. Podanie danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne, lecz jest niezbędne do prowadzenia
edukacji szkolnej i wychowania wobec Dziecka, tak, że bez tego Dziecko nie może być uczniem
szkoły.
4. Podanie niektórych danych osobowych zarówno Dziecka jak i Pana/Pani może być niezbędne na
mocy obowiązku ustawowego nałożonego na Administratora przez przepisy prawa powszechnie
obowiązującego. Dotyczy to w szczególności danych identyfikacyjnych dziecka takich jak imię
nazwisko, PESEL, miejsca zamieszkania, imiona rodziców itp. Ów obowiązek wynika z przepisów
prawa, w szczególności: ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej,
Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez
publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Przepisy te są stosowanie w
działalności Administratora danych m.in. ze względu na posiadanie statusu szkoły niepublicznej o
uprawnieniach szkoły publicznej.
5. Przetwarzaniem danych osobowych jest każde działanie na danych osobowych w tym ich zbieranie,
utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie,
pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub

innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie (
art. 4 RODO).
II.

Prawa osoby, której dane są przetwarzane.

1. Każdy, którego dane osobowe przetwarzamy ma prawo do:
a)
dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b)
sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c)
usunięcia danych,
d)
ograniczenia przetwarzania danych,
e)
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
f)
przenoszenia danych do innych podmiotów;
g)
wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uważa, że przetwarzamy jego dane osobowe w
sposób nieprawidłowy i naruszający prawo, w tym przepisy RODO;
h)
cofnięcia wyrażonej uprzednio zgody na przetwarzanie danych osobowych.
2. Prawa w/w w imieniu osób poniżej 16 roku życia realizują w ich imieniu rodzice lub opiekunowie
prawni.
3. Zawsze możemy przetwarzać i przetwarzamy Państwa i Państwa Dziecka dane osobowe tylko w
zakresie jaki jest niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych (adekwatnym), przede
wszystkim w zakresie danych niezbędnych dla realizacji świadczenia usługi powszechnej jaką jest
edukacja i wychowanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) . Możemy przetwarzać dane także w celu
ewentualnego dochodzenia roszczeń z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią (art. 6 ust.
2 lit. f RODO). Możemy także przetwarzać dane dla celów podatkowych i księgowych, czy też dla
wypełnienia innych obowiązków nałożonych na nas przez przepisy prawa np. związanych z
rozliczeniem się z organami skarbowymi (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Przede wszystkim zaś będziemy
przetwarzać dane Państwa Dziecka i w pewnym zakresie także Państwa w celu realizacji obowiązków
związanych z prowadzeniem, organizacją procesu i dokumentowaniem procesu nauczania,
wychowania i opieki nad dzieckiem w zakresie jakiego wymagają od nas obowiązki nałożone przez
prawo w tym zakresie, także po to aby móc wystawiać dokumenty takie jak świadectwa ukończenia
szkoły (art. 6 ust 1 lit. c RODO). Możliwe, że niektóre dane np. dotyczące stanu zdrowia dziecka,
alergii, możemy przetwarzać w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora
polegających na zapewnieniu Dziecku odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w szkole (art. 6 ust. 1
lit. f RODO) Nadto możemy prosić Państwa o wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa danych lub
danych Państwa dziecka i przetwarzać określone kategorie danych na tej podstawie, przede
wszystkim w zakresie organizacji wycieczek szkolnych, obozów czy też dla zawierania umów
ubezpieczenia dla dzieci w związku z nauką w szkole i uczestniczeniem w wydarzeniach poza nią.
Możemy także za Państwa zgodą przetwarzać wizerunek Państwa lub Państwa Dziecka poprzez
umieszczanie zdjęć na tablicach szkolnych czy też na stronie internetowej szkoły (art. 6 ust. 1 lit a
RODO).
4. Możliwe jest także, że będziemy zmuszeni przetwarzać dane dziecka w zakresie tzw. danych
wrażliwych np., dotyczących stanu zdrowia, pośrednio wyznania (uczęszczanie na religię) z tym, że
czynić to będziemy wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 9 ust. 2 lit. a RODO)
5. W szkole funkcjonuje monitoring wizyjny utrwalający wizerunki Państwa (kiedy przychodzicie do
szkoły) albo Państwa Dziecka. Zebrany materiał jest przechowywany nie dłużej niż 30 dni od dnia
nagrania. Monitoring jest prowadzony w zakresie niezbędnym do realizacji celów wynikających z
prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora tj. bezpieczeństwa uczniów
ich mienia i mienia szkoły oraz bezpieczeństwa pracowników szkoły, a jednocześnie nie narusza

6.

7.

8.

9.

podstawowych praw i wolności oraz interesów nadrzędnych osób, których dane są przetwarzane
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Wszelkie dane przetwarzane przez nas czy to w formie papierowej czy elektronicznej są objęte
zabezpieczeniami fizycznymi, informatycznymi, technicznymi i organizacyjnymi. Wszystkie dane w
systemie informatycznym są kodowane i szyfrowane, a nasi pracownicy zostali przeszkoleni w
zakresie wymogów ochrony bezpieczeństwa danych osobowych.
Każdy z Państwa może kontaktować się z nami w sprawie realizacji uprawnień o jakich mowa w
niniejszej polityce czy też w sprawie jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych osobowych
pod adresem e-mail: info@isop.pl lub listownie pod adresem Fundacja International School of
Poznan, ul. Taczanowskiego 18, 60-147 Poznań.
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 21 RODO). Mogą to państwo uczynić dowolną
drogą kontaktu z nami. Mogą to Państwo uczynić także w imieniu Dziecka, które nie ukończyło 16 lat.
Po sprzeciwie przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe lub dane Dziecka w tym zakresie
jakiego dotyczy sprzeciw, chyba że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne, prawnie
uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności lub
Pana/Pani dane lub dane Dziecka będą niezbędne nam do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń, ewentualnie wypełniania obowiązków wobec organów państwa działających w
granicach i na podstawie prawa. Wyjątki te wynikają bezpośrednio z przepisów RODO.
III.

Odbiorcy danych osobowych, czas przetwarzania.

1. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty świadczące na naszą rzecz usługi
księgowe, kadrowo-płacowe, wyspecjalizowani dostawcy usług przechowywania danych i usług IT, a
także podmioty którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących
przepisów prawa, w tym takich jak Urząd Skarbowy czy kuratorium oświaty lub Ministerstwo
Edukacji w drodze dostępu do Systemu Informacji Oświatowej.
2. Odbiorcami danych Dzieci mogą być podmioty jakie wskazano wyżej, a także w związku z
przeprowadzaniem państwowego egzaminu maturalnego Centralna Komisja Egzaminacyjna. Dane
Państwa Dziecka będą udostępniane specjalistom współpracującym ze szkołą tj. psychologom,
logopedom czy nauczycielom prowadzącym specyficzne przedmioty jak np. klub komputerowy.
3. Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez czas niezbędny do wykonania kształcenia
i dodatkowo przez czas wymagany dla ewentualnego dochodzenia roszczeń lub do rozliczenia się z
organami władzy państwowej, w tym z Urzędem Skarbowym lub organami nadzoru nad działalnością
szkoły oraz przez czas wymagany przez przepisy oświatowe, w pewnych przypadkach zwłaszcza
dotyczących dokumentów będących podstawą do wydania dokumentów ukończenia szkoły przez 50
lat.
4. Wskazujemy, że Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane bezpośrednio poza Europejski
Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowej, jednakże mogą być przetwarzane z
użyciem narzędzi chmurowych, których przestrzeń dyskowa może znajdować się na serwerach
położnych poza EOG.
5. Dane osobowe Dziecka mogą być przekazywane poza obszar EOG w związku z organizacją matury
międzynarodowej IB przez Fundację International Baccalaureate Organization z siedzibą w
Genewie(Szwajcaria) i przynależnością do tej organizacji.

IV.

Inne

.
1. Wskazujemy, że Pana/Pani dane osobowe oraz dane osobowe Dziecka nie będą przetwarzane w
sposób zautomatyzowany.
2. Nie będą w stosunku do Pana/Pani oraz w stosunku do Dziecka prowadzone procesy profilowania w
oparciu o dane osobowe.
3. Organem nadzorczym do którego przysługuje skarga na działanie Administratora naruszające
przepisu o ochronie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

