Informacja związana z RODO
Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie 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
(określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich
krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących
przetwarzanie danych osobowych. W wyniku tego pragniemy poinformować, że:
1. Administratorem danych osobowych uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) jest
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tarnawie Dolnej, adres siedziby: Gimnazjum im. Jana Pawła II w
Tarnawie Dolnej, Tarnawa Dolna 28, 38-516 Tarnawa Dolna. Obowiązki administratora danych
osobowych pełni dyrektor szkoły.
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego i nie
są udostępniane odbiorcom nieupoważnionym. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów
i ich rodziców jest ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2017 r. poz.2198),
ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) oraz rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646). Podanie
danych jest niezbędne do realizacji zadań oświatowych.
3. Dane osobowe ucznia takie jak: zdjęcie lub nagranie wideo, imię i nazwisko, klasa do której uczęszcza
mogą być umieszczane na gazetkach ściennych oraz na szkolnej stronie internetowej w celu
promowania działań szkolnych i osiągnięć uczniów. Dane osobowe przechowywane będą do
momentu ustania potrzeby promowania działań szkoły.
4. Wizerunek i dane osobowe uczniów wymienione w punkcie 3 przetwarzane są na podstawie
dobrowolnej, pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.
5. Dane osobowe ucznia związane z jego stanem zdrowia, w związku z jego funkcjonowaniem w szkole
(np. przeciwskazania do wykonywania określonych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego,
problemy emocjonalne, psychologiczno-pedagogiczne) przetwarzane są na wyraźną zgodę rodzica
(prawnego opiekuna).
6. W szkole przetwarza się dane osobowe (rejestracja wizerunku osoby) za pomocą monitoringu
wewnętrznego i zewnętrznego w celu:







Zwiększenie bezpieczeństwa społeczności szkolnej oraz osób przebywających na terenie szkoły i
w jej obejściu,
ograniczenie zachowań zagrażających zdrowiu, bezpieczeństwu uczniów,
wyjaśnianie sytuacji konfliktowych,
ustalanie sprawców czynów nagannych (bójki, zniszczenia mienia, kradzieże itp.) w szkole i jej
otoczeniu,
ograniczanie dostępu do szkoły i jej terenu osób nieuprawnionych i niepożądanych,
zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.

Nagrania przechowywane są w pamięci rejestratora do okresu 1 miesiąca, a następnie
automatycznie kasowane przez system.
Wgląd w nagrania mają osoby upoważnione oraz osoby, których dane są monitorowane.
7. Rodzice/Opiekunowie prawni dziecka mają prawo dostępu do swoich danych osobowych i swoich
dzieci oraz mogą te dane poprawiać a także odwołać zgodę na ich przetwarzanie, jeżeli administrator
nie ma takiej podstawy prawnej.

