Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 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 (dalej RODO) (Dz. Urz. L 119/1, 4/05/2016) informujemy, że Szkoła Podstawowa nr 90 im.
prof. Stanisława Tołpy przetwarza dane osobowe: Uczniów oraz Rodziców (opiekunów prawnych),
a także osób, które zostały wskazane do odbioru dzieci z zajęć dodatkowych.
1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o danych osobowych Państwa lub Państwa
dzieci jest Szkoła Podstawowa nr 90 im. Prof. St. Tołpy z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy
Orzechowej 62;
2. W celu prawidłowej ochrony danych osobowych Państwa lub Państwa dzieci w naszej placówce
został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym należy kontaktować się poprzez:
• adres e-mail iod.sp090@wroclawskaedukacja.pl
• adres pocztowy - poprzez przesłanie zapytania na adres Inspektor Ochrony Danych Szkoły
Podstawowa nr 90 im. prof. Stanisława Tołpy z siedzibą we Wrocławiu ul. Orzechowa 62.
3. Dane osobowe Państwa i Państwa dzieci są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO
w celu realizacji procesu edukacyjnego i wychowawczego, określonych w ustawie: Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000 i 1290), ustawa o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1457), ustawa o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2159, 2203.)
Dane przetwarzane są również na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO w celu zapewnienia
Państwa dzieciom możliwości lepszego rozwoju, gdzie wyrażają Państwo zgodę na
przetwarzanie danych osobowych Państwa / Państwa dzieci i ich udział w konkursach
i wycieczkach szkolnych oraz zajęciach dodatkowych.
4. Odbiorcą danych osobowych Państwa lub Państwa dzieci będą wyłącznie organy państwowe
i instytucje, którym przekazujemy dane na podstawie przepisów prawa.
W przypadku wyrażenia przez Państwo zgody na udział Państwa dzieci w konkursach,
wycieczkach szkolnych i innych zajęciach dodatkowych, które są organizowane wspólnie
z innymi instytucjami - dane osobowe Państwa dzieci mogą zostać przekazane do tych instytucji
celem dokumentacji zajęć.
5. Dane osobowe Państwa ani Państwa dzieci nie będą przekazywane do państw trzecich.
6. Dane osobowe Państwa, Państwa dzieci, osób wskazanych do odbioru dzieci będą
przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów dla którego dane są zbierane zgodnie
z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
W przypadku zbierania danych osobowych do realizacji konkursów, wycieczek szkolnych i zajęć
dodatkowych dane są przechowywane prze okres trwania danej aktywności.
7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści danych Państwa, Państwa dzieci oraz prawo
ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, jeżeli nie stoi w sprzeczności z przepisami prawa
oraz jest to techniczne możliwe.
W przypadku wyrażenia zgody posiadają Państwo również prawo do usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, zażądania zaprzestania
przetwarzania, przenoszenia danych (otrzymania ich kopii). W każdej chwili mogą Państwo
wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez ponowne wypełnienie formularza,
na podstawie którego ta zgoda została wyrażona.
8. W przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust 1 lit c RODO czyli w związku z wypełnianiem
obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze podmiotowi danych nie przysługują: prawo
do usunięcia danych, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody.
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu odpowiedzialnego za nadzór nad ochroną
danych osobowych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących
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o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO).
10. W trakcie przetwarzania danych na potrzeby edukacji i wychowania, a także lepszego rozwoju
Państwa dzieci nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani do profilowania,
o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące edukacji
dzieci i ich wychowania nie zapadają automatycznie.
11. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym krajowymi przepisami prawa wymienionymi
w pkt 3. jest obligatoryjne.
W przypadku danych osobowych zbieranych na podstawie zgody niej jest ono obligatoryjne, ale
może uniemożliwić udział Państwa dziecka w danej aktywności.

