Administrator Danych Osobowych
Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 26 w Bytomiu, 41-923 Bytom, ul. Nickla 19,
reprezentowana przez Dyrektora
Inspektor IOD - Marzena Kryszkowska, Urząd Miejski Bytom ul. Smolenia 35, email: iod_edu@um.bytom.pl
Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych:
1/ w celu realizacji zadań Administratora na podstawie przepisów prawa.
2/ odbiorcami danych osobowych są osoby fizyczne i prawne na podstawie przepisów prawa.
3/ dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony przepisami prawa w szczególności w celach
archiwalnych;
4/ osoba której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego, gdy uzna, iż
przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.(UE 2016/679). Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która
opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
5/ podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji zadań objętych przepisami prawa
niezbędne.
6/ w przypadku braku podstawy prawnej pozyskiwanie danych osobowych od osób, których dane dotyczą,
wymagane jest uzyskanie zgody tej osoby na ich przetwarzanie, a osoba ta jest informowana, że ma prawo
cofnięcia zgody w każdym momencie.

Zawartość strony (zdjęcia, teksty, dokumenty) są własnością Szkoły Podstawowej nr 26 w Bytomiu i są
chronione prawami autorskimi. Rozpowszechnianie w/w materiałów bez zgody Dyrektora szkoły jest
zabronione.

Monitoring wizyjny
Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny
w Szkole Podstawowej nr 26 w Bytomiu
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), informujemy, że:
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z funkcjonowaniem systemu monitoringu jest
Szkoła Podstawowa nr 26 w Bytomiu przy ul. Nickla 19, e-mail: sekretariat@sp26.bytom.pl, tel: 32 286 41 54
Dane kontaktowe inspektora:
mail iod_edu@um.bytom.pl

Inspektor

IOD Urząd

Miejski

w

Bytomiu

ul.

Smolenia

35,

1.

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO wykonanie zadania
realizowanego w interesie publicznym przez Administratora w celu zapewnienia bezpieczeństwa
ochrony mienia na podstawie art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe;

2.

Odbiorcami danych osobowych rejestrowanych przez system monitoringu będą wyłącznie organy
publiczne w ramach konkretnego postępowania prowadzonego na podstawie przepisów prawa (np.
policja, prokuratura, sąd)

3.

Dane osobowe pozyskane z monitoringu będą przetwarzane i przechowywane w okresie do 30 dni.

4.

Kamery wizyjne obejmują następujące obszary:
Rozmieszczenie kamer – 26 sztuk:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Dell
C – parter
C – I piętro
A – parter
A – piętro
A – II piętro
Stołówka
Korytarz A – C
Sala gimnastyczna – korytarz
E – I piętro
Hol przy sekretariacie

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Thomson
Wejście zewnętrzne 1
Wejście wewnątrz 1
Wejście na sportowy, Izba śląska
B – parter
B – I piętro
B – II piętro
Przejście na B od sekretariatu
E – parter
F – I piętro
Biblioteka Miejska – klatka
Piwnica B – tył
Piwnica B
Parking od wejścia 2
Boisko
Boisko
Kontenery śmieci

Razem:
- budynek
- boisko
- zewnętrz
5.

21
2
3

Osoba której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, do
żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego

dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016r.(UE 2016/679);
6.

Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu,
w tym profilowaniu;

7.

Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej.

Klauzula informacyjna -rekrutacja - nauczyciele
Administratorem
danych
w Bytomiu, przy ul. Nickla 19

osobowych

jest

Szkoła

Podstawowa

nr

26

z

siedzibą

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: adres: Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35,
e-mail iod_edu@um.bytom.pl
Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:
w związku z podjęciem działań na rzecz osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy art. 6
ust.1 lit. b RODO w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w zakresie wskazanym w
przepisach prawa pracy - ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, ustawa z dnia 26 stycznia
1982
r.
Karta
Nauczyciela
oraz
Rozporządzenie
Ministra
Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracowników
dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych
pracownika,
b) na podstawie przepisów prawa art.6 ust.1 lit. b RODO w celu weryfikacji niekaralności zgodnie z
ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,
c)
na podstawie zgody art. 6 ust.1 lit. a RODO inne dane, w tym dane do kontaktu,
d) na podstawie zgody art. 9 ust 2 lit. a RODO wówczas, jeśli dokumentacja zawiera dane szczególnych
kategorii;
1.
a)

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Kategorie odbiorców danych osobowych; podmioty obsługujące system informatyczny
w placówce;
Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich
sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do
wniesienia skargi do Organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679)
Przysługuje prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych;
Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w
tym profilowaniu;
Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji postępowania rekrutacyjnego
wynikające z przepisu prawa niezbędne. Odmowa podania danych osobowych skutkuje niemożliwością
udziału w rekrutacji.

Klauzula informacyjna -rekrutacja - pracownicy samorządowi
Administratorem
danych
w Bytomiu, przy ul. Nickla 19

osobowych

jest

Szkoła

Podstawowa

nr

26

z

siedzibą

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
adres: Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35,
e-mail iod_edu@um.bytom.pl
Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:
w związku z podjęciem działań na rzecz osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy art. 6
ust.1 lit. b RODO w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w zakresie wskazanym w
przepisach prawa pracy - ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, ustawa z dnia 21 listopada
2008 r. o pracownikach samorządowych i Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracowników dokumentacji w sprawach
związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika,
b) na podstawie przepisów prawa art.6 ust.1 lit. b RODO w celu weryfikacji niekaralności zgodnie z
ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
c)
na podstawie zgody art. 6 ust.1 lit. a RODO inne dane, w tym dane do kontaktu,
d) na podstawie zgody art. 9 ust 2 lit. a RODO wówczas, jeśli dokumentacja zawiera dane szczególnych
kategorii;
1.
a)

2.

Kategorie odbiorców
w placówce;

3.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy od czasu zakończenia postępowania
rekrutacyjnego;

4.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich
sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do
wniesienia skargi do Organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679);

5.
6.

7.
8.

danych

osobowych; podmioty

obsługujące

system

informatyczny

Przysługuje prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych;
Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w
tym profilowaniu;
Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji postępowania rekrutacyjnego
wynikające z przepisu prawa niezbędne. Odmowa podania danych osobowych skutkuje
niemożliwością udziału w rekrutacji.

Klauzula informacyjna -rekrutacja - pozostali pracownicy
Administratorem
danych
w Bytomiu, przy ul. Nickla 19

osobowych

jest

Szkoła

Podstawowa

nr

26

z

siedzibą

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
adres: Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35,
e-mail iod_edu@um.bytom.pl
1.

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora
a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu wykonania zawartej umowy o pracę,
b) w związku z wypełnieniem obowiązków nałożonych na Administratora art. 6 ust. 1 lit. c
i art. 9 ust. 2 lit. b RODO na podstawie przepisów prawa w tym prawa pracy, przepisów
o ubezpieczeniu społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnym, podatkach, wypadkach przy pracy,
rachunkowości w celu w szczególności: rejestracji czasu pracy i absencji, rozliczenia i wypłaty
wynagrodzeń, prowadzenie akt osobowych, zapewnienia wymaganych przepisami prawa uprawnień
i kwalifikacji, prowadzenie dokumentacji powypadkowej zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974
r. Kodeks Pracy i rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu
prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz
sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika oraz pozostałymi rozporządzeniami
wykonawczymi,
c) na podstawie zgody art. 6 ust.1 lit. a RODO inne dane, w tym do kontaktu.

2.

Kategorie odbiorców danych osobowych: podmioty w związku z uprawnieniem/obowiązkiem na
podstawie przepisów prawa w szczególności: Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
Państwowa Inspekcja Pracy, Sądy, Policja, wskazane organizacje związków zawodowych, banki,
podmioty przetwarzające realizujące zadania w imieniu Administratora, podmioty w związku z
realizacją zawartych umów przez Administratora;

3.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas zatrudnienia w placówce i przechowywane przez okres
50 lat od ustania stosunku pracy albo w przypadku zatrudnienia po dniu 31 grudnia 2018 r. 10 lat od
końca roku kalendarzowego, w którym zakończono pracę i złożono raport informacyjny, o którym
mowa w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;

4.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich
sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych, prawo do
przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do wniesienia skargi do Organu
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy
uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679);

5.

Przysługuje prawo możliwości cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych
osobowych nią objętych;

6.

Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w
tym profilowaniu;

7.
8.

Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji zadań objętych przepisami
prawa i wynikających z realizacji umowy niezbędne. Odmowa podania danych osobowych skutkuje
brak możliwości realizacji stosunku pracy.

Klauzula informacyjna -dostawcy, kontrahenci, wykonawcy
Administratorem
danych
w Bytomiu, przy ul. Nickla 19

osobowych

jest

Szkoła

Podstawowa

nr

26

z

siedzibą

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
adres: Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35,
e-mail iod_edu@um.bytom.pl
1.

Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w związku z realizacją zwartej umowy na
podstawie art.6 ust. 1 lit. b RODO oraz na podstawie zgody art. 6 ust.1 lit. a RODO inne dane,
w tym dane do kontaktu;

2.

Kategorie odbiorców danych osobowych; podmioty w związku z uprawnieniem/obowiązkiem na
podstawie przepisów prawa, podmioty przetwarzające realizujące zadania w imieniu Administratora,
podmioty w związku z realizacją zawartych umów przez Administratora;

3.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w umowie, a po zakończeniu umowy - do
czasu ustania obowiązków spoczywających na Administratorze, a wynikających z bezwzględnie
obowiązujących przepisów prawa, w szczególności rachunkowo-podatkowych, (szczegółowe okresy
przechowywania poszczególnych rodzajów dokumentów reguluje Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt);

4.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, do
żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo
do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych
osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679);

5.

6.
7.

Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym
profilowaniu;
Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonywania umowy oraz wywiązania się
Administratora z obowiązków wynikających z przepisów prawa jest warunkiem umownym lub
wynikającym z przepisu prawa. Konsekwencją odmowy ich podania będzie brak możliwości wykonywania
umowy.

Klauzula informacyjna - pracownicy
Administratorem
danych
w Bytomiu, przy ul. Nickla 19

osobowych

jest

Szkoła

Podstawowa

nr

26

z

siedzibą

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
adres: Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35,
e-mail iod_edu@um.bytom.pl
1.

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora
a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu wykonania zawartej umowy o pracę,
b) w związku z wypełnieniem obowiązków nałożonych na Administratora art. 6 ust. 1 lit. c
i art. 9 ust. 2 lit. b RODO na podstawie przepisów prawa w tym prawa pracy, przepisów
o ubezpieczeniu społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnym, podatkach, wypadkach przy pracy,
rachunkowości w celu w szczególności: rejestracji czasu pracy i absencji, rozliczenia i wypłaty
wynagrodzeń, prowadzenie akt osobowych, zapewnienia wymaganych przepisami prawa uprawnień
i kwalifikacji, prowadzenie dokumentacji powypadkowej zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974
r. Kodeks Pracy i rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu
prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz
sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika oraz pozostałymi rozporządzeniami
wykonawczymi,
c) na podstawie zgody art. 6 ust.1 lit. a RODO inne dane, w tym do kontaktu.

2.

Kategorie odbiorców danych osobowych: podmioty w związku z uprawnieniem/obowiązkiem na
podstawie przepisów prawa w szczególności: Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
Państwowa Inspekcja Pracy, Sądy, Policja, wskazane organizacje związków zawodowych, banki,
podmioty przetwarzające realizujące zadania w imieniu Administratora, podmioty w związku z
realizacją zawartych umów przez Administratora;

3.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas zatrudnienia w placówce i przechowywane przez okres
50 lat od ustania stosunku pracy albo w przypadku zatrudnienia po dniu 31 grudnia 2018 r. 10 lat od
końca roku kalendarzowego, w którym zakończono pracę i złożono raport informacyjny, o którym
mowa w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;

4.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich
sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych, prawo do
przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do wniesienia skargi do Organu
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy
uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679);

5.

Przysługuje prawo możliwości cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych
osobowych nią objętych;

6.

Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w
tym profilowaniu;

7.
8.

Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji zadań objętych przepisami
prawa i wynikających z realizacji umowy niezbędne. Odmowa podania danych osobowych skutkuje
brak możliwości realizacji stosunku pracy.

Klauzula informacyjna - nauczyciele
Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 26 z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Nickla 19
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
adres: Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35,
e-mail iod_edu@um.bytom.pl
1.

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora
a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu wykonania zawartej umowy o pracę,
b) w związku z wypełnieniem obowiązków nałożonych na Administratora art. 6 ust. 1 lit. c
i art. 9 ust. 2 lit. b RODO na podstawie przepisów prawa w tym prawa pracy, przepisów
o ubezpieczeniu społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnym, podatkach, wypadkach przy pracy,
rachunkowości w celu w szczególności: rejestracji czasu pracy i absencji, rozliczenia i wypłaty
wynagrodzeń, prowadzenie akt osobowych, zapewnienia wymaganych przepisami prawa uprawnień
i kwalifikacji, prowadzenie dokumentacji powypadkowej zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974
r. Kodeks Pracy, ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, ustawą z dnia 14 grudnia
2016 r. Prawo oświatowe, ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o Systemie Informacji Oświatowej
ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, rozporządzeniem
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców
dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt
osobowych pracownika oraz pozostałymi rozporządzeniami wykonawczymi,
c) na podstawie zgody art. 6 ust.1 lit. a RODO inne dane, w tym do kontaktu.

2.

Kategorie odbiorców danych osobowych: podmioty w związku z uprawnieniem/obowiązkiem na
podstawie przepisów prawa w szczególności: Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
Państwowa Inspekcja Pracy, Sądy, Policja, MEN – SIO, Kuratorium Oświaty, wskazane organizacje
związków zawodowych, banki, podmioty przetwarzające realizujące zadania w imieniu Administratora,
podmioty w związku z realizacją zawartych umów przez Administratora;

3.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas zatrudnienia w placówce i przechowywane przez okres
50 lat od ustania stosunku pracy albo w przypadku zatrudnienia po dniu 31 grudnia 2018 r. 10 lat od
końca roku kalendarzowego, w którym zakończono pracę i złożono raport informacyjny, o którym
mowa
w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;

4.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich
sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych, prawo do
przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do wniesienia skargi do Organu
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy
uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679);

5.

Przysługuje prawo możliwości cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie
danych osobowych nią objętych;

6.

Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w
tym profilowaniu;

7.

Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

8.

Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji zadań objętych przepisami
prawa i wynikających z realizacji umowy niezbędne. Odmowa podania danych osobowych skutkuje
brak możliwości realizacji stosunku pracy.

Klauzula informacyjna dla rodziców/opiekunów prawnych

Administratorem
danych
w Bytomiu, przy ul. Nickla 19

osobowych

jest

Szkoła

Podstawowa

nr

26

z

siedzibą

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
adres: Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35,
e-mail iod_edu@um.bytom.pl
1.

1.Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:
a) na podstawie przepisów prawa art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b o których mowa
w art. 9 ust. 1 RODO w celu wypełnienia obowiązków nałożonych na Administratora takich jak
realizacja zadań oświatowych, dydaktycznych i wychowawczych, zagwarantowanie uczniom
bezpieczeństwa, pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wypełnienie obowiązku dotyczącego
uzupełnienia i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i
opiekuńczej na podstawie przepisów 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, ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań
oświatowych, rozporządzeń wykonawczych do ww. ustaw w szczególności Rozporządzenia
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,
b) na podstawie zgody art. 6 ust.1 lit. a RODO w celu przetwarzania innych danych; wizerunek,
udział w konkursach, wycieczkach, zawodach organizowanych przez szkołę, w tym do kontaktu z
rodzicem/opiekunem prawnym;

2.

Kategorie odbiorców danych osobowych: podmioty w związku z uprawnieniem/obowiązkiem na
podstawie przepisów prawa, podmioty przetwarzające realizujące zadania w imieniu Administratora,
podmioty w związku z realizacją zawartych umów przez Administratora;

3.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizowania obowiązku
w placówce i w celach archiwalnych zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt;

4.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich
sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego –
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż
przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679);

5.

6.

7.

szkolnego

Przysługuje prawo możliwości cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie
danych osobowych nią objętych;
Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w
tym profilowaniu;
Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

8.

W przypadku zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jeśli jednak podanie danych
wynika z przepisów prawa, to jest ono obowiązkowe. Konsekwencją niepodania danych osobowych
będzie wykreślenie ucznia z ewidencji uczniów szkoły.
Klauzula informacyjna dla osób upoważnionych do odbioru ucznia ze świetlicy

Zgodnie z art. 14 RODO informuje się, że:
Administratorem
danych
osobowych
jest
Szkoła
w Bytomiu, przy ul. Nickla 19
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
adres: Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35,
e-mail iod_edu@um.bytom.pl

Podstawowa

nr

26

z

siedzibą

1.

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie przepisów prawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu weryfikacji danych osoby upoważnionej do odbioru dziecka ze świetlicy
w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom zgodnie z statutem szkoły/regulaminem świetlicy;

2.

Kategoria przetwarzanych danych osobowych – imię, nazwisko, (pokrewieństwo), numer telefonu;

3.

Źródło pochodzenia danych osobowych – rodzice/opiekunowie prawni ucznia;

4.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, na który zostało udzielone upoważnienie nie dłużej niż do
czasu uczęszczania dziecka do świetlicy;

5.

Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom;

6.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego –
Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych
osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679);

7.

Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu,
w tym profilowaniu;

8.

Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Klauzula informacyjna - dziennik elektroniczny
Administratorem
danych
osobowych
jest
Szkoła
w Bytomiu, przy ul. Nickla 19
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
adres: Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35,
e-mail iod_edu@um.bytom.pl
1.

Podstawowa

nr

26

z

siedzibą

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie przepisów prawa art. 6 ust. 1 lit. c w
ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z ustawą Prawo
oświatowe oraz z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia
przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji w celu umożliwienia korzystania z
systemu dziennika elektronicznego.

2.

Kategorie odbiorców danych osobowych: podmioty w związku z uprawnieniem/obowiązkiem na podstawie
przepisów prawa, podmioty przetwarzające realizujące zadania w imieniu Administratora w przypadku
obsługi dziennika elektronicznego – firma LIBRUS Sp. z o.o., podmioty w związku z realizacją zawartych
umów przez Administratora;

3.

Dane
osobowe
będą
przetwarzane
przez
okres
realizowania
obowiązku
w placówce i w celach archiwalnych zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt;

4.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, do
żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do
wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (UE 2016/679);

5.

Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym
profilowaniu;

6.

Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

7.

W przypadku zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jeśli jednak podanie danych wynika z
przepisów prawa, to jest ono obowiązkowe. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie
uniemożliwienie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej
ucznia/uczennicy.

szkolnego

Klauzula informacyjna - zdalne nauczanie
Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 26 z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Nickla 19 w
Bytomiu
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Mirasoft – jest firma Mirasoft z siedzibą w
Bytomiu
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
adres: Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35,
e-mail iod_edu@um.bytom.pl
1.
b.

c.

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie
przepisów prawa art. 6 ust. 1 lit. c w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U.
2020 poz. 493, z późn. zm.) w celu realizacji podstawy programowej kształcenia formie zdalnego
nauczania i komunikacji elektronicznej przy wykorzystaniu Mirasoft
na podstawie zgody art. 6 ust.1 lit. a RODO w celu przetwarzania innych danych; wizerunek (nagrania)
w związku z prowadzeniem edukacji w formie zdalnego nauczania, numer telefonu, adres e-mail do
kontaktu z rodzicem/opiekunem prawnym, nazwa użytkownika w aplikacjach wykorzystywanych w
celu realizacji zadania.

2.

Kategorie odbiorców danych osobowych: podmioty w związku z uprawnieniem/obowiązkiem na podstawie
przepisów prawa, podmioty przetwarzające realizujące zadania w imieniu Administratora, podmioty w
związku z realizacją zawartych umów przez Administratora;

3.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zajęć szkolnych w formie pracy zdalnej do czasu wygaśnięcia
celu przetwarzania;

4.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, do
żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do
wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r.(UE 2016/679);

5.

Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym
profilowaniu;

6.

Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

7.

W przypadku zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jeśli jednak podanie danych wynika z
przepisów prawa, to jest ono obowiązkowe. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak
realizacji obowiązku szkolnego;

8.

Przysługuje prawo możliwości cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie
danych osobowych nią objętych. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Klauzula informacyjna - pomiar temperatury
(dot. monitorowania stanu zdrowia ucznia w związku z zapobieganiem rozprzestrzenia się COVID-19)

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) stosowanego począwszy od 25 maja 2018 r., informuję, że:

1.
19

2.

3.
4.
5.

6.

7.

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 26 z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Nickla

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
adres: Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35,
e-mail iod_edu@um.bytom.pl
Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie udzielonej zgody zgodnie
z art. 9 ust. 2 lit. a RODO w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w
celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i nauki.
Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, chyba że Administrator zostanie do
tego prawnie zobowiązany.
Dane przetwarzane będą zgodnie z procedurą przyjęta w placówce przez okres obowiązywania
procedury.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich
sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do wniesienia skargi do Organu
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż
przetwarzanie
danych
osobowych
jego
dotyczących
narusza
przepisy
ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679).
Osoba, której dane dotyczą ma prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych
osobowych. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym
profilowaniu.

8.

Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

9.

W przypadku zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Klauzula informacyjna - PPK
Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 26 z siedzibą
w Bytomiu, przy ul. Nickla 19, tel.: 32 286 41 54, adres e-mail sekretariat@sp26.bytom.pl

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
adres: Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35,
e-mail iod_edu@um.bytom.pl

1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

Dane osobowe tj.: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, numer telefonu, adres poczty
elektronicznej, numer PESEL, data urodzenia, w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, seria i
numer dowodu osobistego lub numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w
przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego są przetwarzane przez Administratora w związku z
wypełnieniem obowiązków nałożonych na Administratora art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku obowiązkiem
zwarcia umowy o prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych;
Odbiorcą danych jest PPK inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzany i
reprezentowany przez TFI PZU SA;
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji zadania PPK oraz 10 lub 50 lat po ustaniu zatrudnienia
(art. 125a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych). Okres 10-letni dotyczy osób,
które zaczęły pracę w placówce po 1 stycznia 2019 r. natomiast przez 50 lat powinny być przechowywane
dokumenty osób zatrudnionych przed 1 stycznia 2019 r.;
Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, do
żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do
wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
r. (UE 2016/679);
Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym
profilowaniu;
Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji zadań objętych przepisami prawa i
wynikających z realizacji umowy niezbędne. Odmowa podania danych osobowych skutkuje brakiem możliwości
realizacji zadania PPK.

