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Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000). 

 
 

§1 
Podmiot 

 
Niniejsza polityka ochrony danych ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych 

w związku z działalnością prowadzoną przez Szkołę Podstawową nr 7 im. Erazma z 

Rotterdamu w Poznaniu, zwaną dalej Szkołą. 

 
§2 

Przedmiot i cele 
 

1. W niniejszej polityce ochrony danych osobowych ustanowione zostają procedury 

wewnętrzne chroniące dane osobowe  osób fizycznych  przetwarzane w Szkole. 

2. Polityka ochrony danych osobowych określa: 

a) prawa osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane w Szkole, 

b) obowiązki osób przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora –

Dyrektora Szkoły, 

c) sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki organizacyjne  

i techniczne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, 

d) środki techniczne i organizacyjne niezbędne dla zapewnienia poufności, 

integralności i rozliczalności przy przetwarzaniu danych osobowych, 

e) granice dopuszczalnego zachowania się użytkowników systemu 

informatycznego stosowanego w Szkole oraz wskazuje konsekwencje w 

stosunku do osób naruszających przepisy ustawy o ochronie danych 

osobowych, 

f) rejestr czynności przetwarzania  danych osobowych zawierający wykaz 

zbiorów danych osobowych Szkoły, 

g) wzór upoważnienia, unieważnienia upoważnienia oraz wzór ewidencji osób 

upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, 

h) wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, 

i) analizę ryzyka, której celem jest ocena zagrożeń dla poprawnego i 

bezpiecznego przetwarzania danych oraz wybór i wdrożenie środków  

zmniejszających prawdopodobieństwo ich wystąpienia. 

j) wymagania w zakresie odnotowywania udostępniania i bezpieczeństwa 
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przetwarzania danych osobowych, 

k) instrukcję postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych,  

l) rejestr naruszeń ochrony danych osobowych. 

3. Cel przetwarzania musi być określony podstawie prawnej w przypadku, gdy 

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

Administratorowi.  

4. Administrator zobowiązany jest zapewnić dostęp osobom przetwarzającym dane 

osobowe w  imieniu Szkoły do wszystkich obowiązujących w Szkole  procedur wew. 

(regulaminów, instrukcji itp.) ochrony danych osobowych. 

5. Osoby przetwarzające  dane  osobowe w imieniu Administratora zobowiązane są  

znać i przestrzegać procedury wew. opisane w  niniejszej polityce ochrony danych 

osobowych Szkoły. 

 

§3 
Definicje 

 

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: 

 Szkole  - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 7 im. Erazma z 

Rotterdamu, ul. Galileusza 14, 60-158 Poznań/ 

 Administratorze - należy przez to rozumieć  Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w 

Poznaniu. 

 Inspektorze (lub IOD) – należy przez to rozumieć Inspektora Ochrony Danych  

powołanego przez Dyrektora Szkoły. 

 Administratorze Systemu Informatycznego (ASI) - należy przez to rozumieć osobę 

wyznaczoną przez Administratora, odpowiedzialną za funkcjonowanie i nadzór 

bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym 

Szkoły. 

 Użytkowniku systemu – należy przez  to rozumieć osobę  upoważnioną przez 

Administratora  do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym 

Szkoły. 

 Rozporządzeniu – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(Dz.U.UE.L.2016.119.1).   

 Organie nadzorczym - rozumie się przez to Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 
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 Danych osobowych – rozumie się przez to informacje o zidentyfikowanej lub 

możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); 

możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio 

lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego 

jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator 

internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, 

fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną 

tożsamość osoby fizycznej. 

 Przetwarzaniu danych – rozumie się przez to operację lub zestaw operacji 

wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób 

zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak 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. 

 Naruszeniu ochrony danych osobowych – rozumie się przez to naruszenie 

bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem 

zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub 

nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych 

lub w inny sposób przetwarzanych. 

 Upoważnieniu – rozumie się przez to upoważnienie nadawane przez 

Administratora wskazujące z imienia i nazwiska osobę, która ma prawo 

przetwarzać dane w zakresie wskazanym w tym upoważnieniu. 

  Zbiorze danych – rozumie się przez to uporządkowany zestaw danych osobowych 

dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten 

jest scentralizowany, zdecentralizowany czy rozproszony funkcjonalnie. 

 
§4  

Aktualizacja procedur wewnętrznych 
 

W związku ze zmianami w zakresie ochrony danych osobowych oraz mając na uwadze 

zmiany przepisów w tym zakresie, Administrator zobowiązuje się dokonywać niezwłocznie 

- jeśli zajdzie taka potrzeba - aktualizacji treści procedur wew. zawartych w niniejszej 

Polityce ochrony danych oraz w Instrukcji zarządzania systemem informatycznym Szkoły. 

 
 

§5 
Zasady dotyczące  przetwarzania danych 

  

1. Dane osobowe muszą być: 
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a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, 

której dane dotyczą ("zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość");  

b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i 

nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; dalsze 

przetwarzanie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań 

naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych nie jest uznawane 

w myśl art. 89 ust. 1 rozporządzenia za niezgodne z pierwotnymi celami 

("ograniczenie celu");  

c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w 

których są przetwarzane ("minimalizacja danych"); 

d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy podjąć wszelkie rozsądne 

działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich 

przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane 

("prawidłowość");  

e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane 

dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których 

dane te są przetwarzane; dane osobowe można przechowywać przez okres 

dłuższy, o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w 

interesie publicznym, lub do celów statystycznych, z zastrzeżeniem że 

wdrożone zostaną odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wymagane 

na mocy niniejszego rozporządzenia w celu ochrony praw i wolności osób, 

których dane dotyczą ("ograniczenie przechowywania"); 

f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych 

osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem 

przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, 

za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych 

("integralność i poufność"). 

2. Administrator jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów rozporządzenia i  

musi być w stanie wykazać ich przestrzeganie ("rozliczalność"). 

 

§6 

Zgodność przetwarzania z prawem oraz warunki wyrażenia zgody. 

 

1. Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy - i w takim 

zakresie, w jakim - spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: 

a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;  
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b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, 

której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane 

dotyczą, przed zawarciem umowy;   

c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze;  

d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której 

dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;   

e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

administratorowi. 

2. W przypadku przetwarzania danych osobowych w Szkole na podstawie zgody 

osoby, której dane dotyczą (§6 pkt. 1a rozporządzenia) przetwarzanie danych 

może nastąpić dopiero po wyrażeniu zgody w pisemnym oświadczeniu, 

odpowiednio wg wzorów stanowiących załączniki nr: 1a -1c do niniejszej polityki. 

3. Zapytanie o zgodę musi zostać przedstawione w sposób pozwalający wyraźnie 

odróżnić je od pozostałych kwestii (innych celów), w zrozumiałej i łatwo dostępnej 

formie, jasnym i prostym językiem. 

4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. 

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Osoba, której dane dotyczą, 

jest o tym informowana przez pracownika Szkoły, zanim wyrazi zgodę.  

5. Wycofanie zgody wymaga złożenia przez osobę, której dane dotyczą pisma 

(podpisanego) informującego Administratora o wycofaniu zgody. Pismo takie 

zostaje niezwłocznie przekazane IOD. 

6. Administrator musi być w stanie wykazać, że osoba, której dane dotyczą, wyraziła 

zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. 

 

§7 

Warunki wyrażenia zgody przez dziecko 

 

1. W przypadku przetwarzania danych osobowych w Szkole na podstawie zgody 

osoby, której dane dotyczą (§6 pkt. 1a rozporządzenia), w ) zgodne z prawem 

jest przetwarzanie danych osobowych dziecka, które ukończyło 16 lat. Jeżeli 

dziecko nie ukończyło 16 lat, takie przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie 

w przypadkach, gdy zgodę wyraziła lub zaaprobowała ją osoba sprawująca władzę 

rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem oraz wyłącznie w zakresie wyrażonej zgody. 



POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH  

7 

2. Administrator, uwzględniając dostępną technologię, podejmuje rozsądne starania, 

by zweryfikować, czy osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad 

dzieckiem wyraziła zgodę lub ją zaaprobowała. 

 

§8 

Przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych 

 

1. Zabrania się przetwarzania danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe 

lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, 

przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych 

genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania 

osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji 

seksualnej tej osoby. 

2. Ust. 1 nie ma zastosowania, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków: 

a) osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych 

danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach,  

b) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania 

szczególnych praw przez Administratora lub osobę, której dane dotyczą, w 

dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile 

jest to dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, lub 

porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego 

przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów 

osoby, której dane dotyczą;  

c) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której 

dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest 

fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody;  

d) przetwarzanie dotyczy danych osobowych w sposób oczywisty 

upublicznionych przez osobę, której dane dotyczą;  

e) przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń 

lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy;  

f) przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem 

publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, 

które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do 

ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw 

podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą;  

g) przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny 

pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, 

zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub 
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zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia 

społecznego na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego lub 

zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia;  

h) przetwarzanie jest niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym, 

do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na 

podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są 

proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony 

danych i przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony praw 

podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą. 

 

§9 

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych oraz unieważnienia 
upoważnienia 

 

1. Podmiot przetwarzający oraz każda osoba działająca z upoważnienia 

Administratora lub podmiotu przetwarzającego i mająca dostęp do danych 

osobowych przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Administratora, 

chyba że wymaga tego prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego. 

2. Do przetwarzania danych osobowych w imieniu Szkoły mogą być wyłącznie 

dopuszczone osoby posiadające imienne upoważnienie wydane przez 

Administratora. Wzór upoważnienia stanowi załącznik nr  2a. 

3. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych przygotowuje IOD. 

4. W upoważnieniu należy wskazać czynności przetwarzania (dostęp do zbiorów 

danych) z rejestru czynności przetwarzania danych Szkoły, do których ma być 

dopuszczona osoba przetwarzająca dane osobowe.  Upoważnienie zawiera również 

informacje o programach informatycznych wykorzystywanych przez osobę 

upoważnioną do przetwarzania danych osobowych. 

5. Upoważnienie każdorazowo zatwierdza Administrator. 

6. Kopię upoważnienia otrzymuje ASI. 

7. W sytuacjach ustania konieczności dostępu do danych osobowych przez osobę 

upoważnioną (np. rozwiązanie  umowy o pracę) IOD przygotowuje unieważnienie 

upoważnienia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2b do niniejszej polityki) do 

przetwarzania danych i niezwłocznie informuje o tym ASI. 

 

§10 

Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych 

 

1. Administrator prowadzi ewidencję osób upoważnionych do ich przetwarzania, wg 

wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej polityki. 
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2. Ewidencja  osób upoważnionych zawiera następujące elementy: 

a) liczba porządkową oraz numer wydanego upoważnienia; 

b) nazwisko i imię osoby upoważnionej;   

c) datę nadania i ustania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;   

3. Wpisy do ewidencji osób upoważnionych dokonuję się wg chronologii wydanych  

(odebranych) upoważnień. 

4. Osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych, są obowiązane 

zachować w tajemnicy te dane osobowe oraz sposoby ich zabezpieczenia. 

 

§11 

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych 

 
1. Administrator prowadzi za pośrednictwem IOD rejestr czynności przetwarzania 

danych osobowych wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej polityki. W 

rejestrze tym zamieszcza się wszystkie następujące informacje: 

a) imię i nazwisko lub nazwę oraz dane kontaktowe administratora oraz wszelkich 

współadministratorów (jeśli występują); 

b) cele przetwarzania;  

c) nazwy czynności przetwarzania; 

d) opis kategorii osób, których dane dotyczą, oraz kategorii danych osobowych;  

e) kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w tym 

odbiorców w państwach trzecich lub w organizacjach międzynarodowych;   

f) jeżeli jest to możliwe, planowane terminy usunięcia poszczególnych kategorii 

danych;  

g) jeżeli jest to możliwe, ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków 

bezpieczeństwa, o których mowa w art. 32 ust. 1 rozporządzenia. 

2. Każdy podmiot przetwarzający oraz - gdy ma to zastosowanie - przedstawiciel 

podmiotu przetwarzającego prowadzą rejestr wszystkich kategorii czynności 

przetwarzania dokonywanych w imieniu Administratora, zawierający następujące 

informacje: 

a) imię i nazwisko lub nazwa oraz dane kontaktowe podmiotu przetwarzającego lub 

podmiotów przetwarzających oraz każdego administratora, w imieniu którego 

działa podmiot przetwarzający, a gdy ma to zastosowanie - przedstawiciela 

administratora lub podmiotu przetwarzającego oraz inspektora ochrony danych;   

b) kategorie przetwarzań dokonywanych w imieniu każdego z administratorów;  

c) jeżeli jest to możliwe, ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków 

bezpieczeństwa, o których mowa w art. 32 ust. 1 rozporządzenia. 

3. Rejestry, o których mowa w ust. 1 i 2, mają formę pisemną, w tym formę 

elektroniczną. 
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4. Administrator lub podmiot przetwarzający oraz - gdy ma to zastosowanie - 

przedstawiciel podmiotu przetwarzającego udostępniają rejestr na żądanie organu 

nadzorczego. 

§12 

Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane 

dotyczą 

 

1. Jeżeli dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zbierane są od tej osoby, 

Administrator podczas pozyskiwania danych osobowych podaje jej wszystkie 

następujące informacje: 

a) swoją tożsamość i dane kontaktowe oraz, gdy ma to zastosowanie, 

tożsamość i dane kontaktowe swojego przedstawiciela;  

b) dane kontaktowe inspektora ochrony danych;  

c) cele przetwarzania danych osobowych, oraz podstawę prawną przetwarzania;  

d) informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, 

jeżeli istnieją; 

2. Poza informacjami, o których mowa w ust. 1, podczas pozyskiwania danych 

osobowych Administrator podaje osobie, której dane dotyczą, następujące inne 

informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania: 

a) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to 

możliwe, kryteria ustalania tego okresu;  

b) informacje o prawie do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych 

dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;  

c) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 

lit. a) rozporządzenia - informacje o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  

d) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych;  

e) informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub 

umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, 

jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania 

danych;  

3. Jeżeli Administrator planuje dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, 

w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem 
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informuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udziela jej 

wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w ust. 1 i 2.  

4. Ust. 1, 2 i 3 nie mają zastosowania, gdy - i w zakresie, w jakim - osoba, której 

dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami.  

5. W Szkole w celu dopełnienia przez Administratora obowiązków informacyjnych o 

których mowa  w §12 wykorzystuje się odpowiednio wzory stanowiące załączniki 

nr 5a-5e do niniejszej polityki. 

 

§13 

Informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób 

inny niż od osoby, której dane dotyczą 

 

1. Jeżeli danych osobowych nie pozyskano od osoby, której dane dotyczą, 

Administrator podaje osobie, której dane dotyczą, następujące informacje: 

a) swoją tożsamość i dane kontaktowe;  

b) dane kontaktowe inspektora ochrony danych;  

c) cele przetwarzania, do których mają posłużyć dane osobowe oraz podstawę 

prawną przetwarzania; 

d) kategorie odnośnych danych osobowych;   

e) informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli 

istnieją. 

2. Poza informacjami, o których mowa w ust. 1, Administrator podaje osobie, której 

dane dotyczą, następujące informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i 

przejrzystości przetwarzania wobec osoby, której dane dotyczą:  

a) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to 

możliwe, kryteria ustalania tego okresu;  

b) informacje o prawie do żądania od Administratora dostępu do danych 

osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;  

c) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 

2 lit. a) - informacje o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem;  

d) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;  

e) źródło pochodzenia danych osobowych, a gdy ma to zastosowanie - czy 

pochodzą one ze źródeł publicznie dostępnych; 

3. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, Administrator podaje: 
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a) w rozsądnym terminie po pozyskaniu danych osobowych - najpóźniej w 

ciągu miesiąca - mając na uwadze konkretne okoliczności przetwarzania 

danych osobowych;  

b) jeżeli dane osobowe mają być stosowane do komunikacji z osobą, której 

dane dotyczą - najpóźniej przy pierwszej takiej komunikacji z osobą, której 

dane dotyczą; lub  

c) jeżeli planuje się ujawnić dane osobowe innemu odbiorcy - najpóźniej przy 

ich pierwszym ujawnieniu. 

4. Jeżeli Administrator planuje dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, 

w którym te dane zostały pozyskane, przed takim dalszym przetwarzaniem 

informuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udziela jej 

wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w ust. 2. 

5. Ust. 1- 4 nie mają zastosowania, gdy - i w zakresie, w jakim: 

a) osoba, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami;  

b) udzielenie takich informacji okazuje się niemożliwe lub wymagałoby 

niewspółmiernie dużego wysiłku; w szczególności w przypadku przetwarzania 

do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych 

lub historycznych lub do celów statystycznych, z zastrzeżeniem warunków i 

zabezpieczeń, o których mowa w art. 89 ust. 1 rozporządzenia, lub o ile 

obowiązek o którym mowa w  ust. 1 może uniemożliwić lub poważnie 

utrudnić realizację celów takiego przetwarzania. W takich przypadkach 

Administrator podejmuje odpowiednie środki, by chronić prawa i wolności 

oraz prawnie uzasadnione interesy osoby, której dane dotyczą, w tym 

udostępnia informacje publicznie;  

c) dane osobowe muszą pozostać poufne zgodnie z obowiązkiem zachowania 

tajemnicy zawodowej przewidzianym w prawie Unii lub w prawie państwa 

członkowskiego, w tym ustawowym obowiązkiem zachowania tajemnicy. 

6. W Szkole w celu dopełnienia przez Administratora obowiązków informacyjnych o 

których mowa  w §13 wykorzystuje się wzór stanowiący załącznik nr 6 do 

niniejszej polityki. 

 

§14 

Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą 

 

1. Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Administratora 

potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to 

miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz następujących 

informacji: 
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a) cele przetwarzania;  

b) kategorie odnośnych danych osobowych;  

c) informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe 

zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach 

trzecich lub organizacjach międzynarodowych;  

d) w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a 

gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;  

e) informacje o prawie do żądania od Administratora sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której 

dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;  

f) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;  

g) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą - 

wszelkie dostępne informacje o ich źródle; 

2. Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych 

podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, 

której dane dotyczą, Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości 

wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, 

zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji 

udziela się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną. 

3. Prawo do uzyskania kopii, o której mowa w ust. 3, nie może niekorzystnie 

wpływać na prawa i wolności innych. 

4. Powyższe prawo dostępu osobie, której dane dotyczą Administrator danych 

zobowiązany jest spełnić na podstawie uprzednio złożonego przez Wnioskodawcę 

pisma (forma dowolna). 

 
§15 

Prawo do sprostowania danych 
 

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego 

sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z 

uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo 

żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez 

przedstawienie dodatkowego oświadczenia. 

2. Powyższe prawo sprostowania danych osoby, której dane dotyczą Administrator 

danych, przy pomocy IOD zobowiązany jest spełnić na podstawie uprzednio 

złożonego pisma przez Wnioskodawcę (forma dowolna). 
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§16 
Prawo do usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym") 

 

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego 

usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez 

zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących 

okoliczności:  

a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w 

inny sposób przetwarzane;  

b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie 

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia, i nie ma 

innej podstawy prawnej przetwarzania;  

c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 

rozporządzenia - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją wobec 

przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. 

e) lub f) rozporządzenia, w tym profilowania na podstawie tych przepisów - 

wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione 

podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na 

mocy art. 21 ust. 2 rozporządzenia wobec przetwarzania;  

d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;  

e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku 

prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, 

któremu podlega Administrator; 

2. Jeżeli Administrator upublicznił dane osobowe, a na mocy ust. 1 ma obowiązek 

usunąć te dane osobowe, to - biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt 

realizacji - podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by 

poinformować Administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, 

której dane dotyczą, żąda, by Administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych 

danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje.  

3. Ust. 1 i 2 nie mają zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest 

niezbędne: 

a) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;  

b) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na 

mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega 

Administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

Administratorowi;  

c) z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego 

zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) i art. 9 ust. 3 rozporządzenia;  
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d) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych 

lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 

rozporządzenia, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w ust. 

1, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; 

lub  

e) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

4. Powyższe prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) osoby której 

dane dotyczą Administrator, przy pomocy IOD, zobowiązany jest spełnić na 

podstawie uprzednio złożonego przez Wnioskodawcę pisma (forma dowolna). 

 
 

§17 
Prawo do ograniczenia przetwarzania 

 

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia 

przetwarzania w następujących przypadkach: 

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych - 

na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;  

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, 

sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia 

ich wykorzystywania;  

c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, 

ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia 

lub obrony roszczeń;  

d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 

rozporządzenia  wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie 

uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec 

podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą. 

2. Jeżeli na mocy ust. 1 przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe 

można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, 

której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w 

celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne 

względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.  

3. Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania Administrator informuje o tym 

osobę, której dane dotyczą, która żądała ograniczenia na mocy ust. 1. 

4. Powyższe prawo do ograniczenia przetwarzania danych osoby, której dane 

dotyczą, Administrator danych, przy pomocy IOD, zobowiązany jest spełnić na 

podstawie uprzednio złożonego przez Wnioskodawcę pisma (forma dowolna). 
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§18 

Obowiązek powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub 

o ograniczeniu przetwarzania 

 

1. Administrator informuje o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub 

ograniczeniu przetwarzania, których dokonał zgodnie z §16 – 18 Polityki ochrony 

danych osobowych każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że 

okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. 

Administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o tych odbiorcach, jeżeli 

osoba, której dane dotyczą, tego zażąda.  

2. Obowiązek o którym mowa w §18 ust. 1 Administrator danych  zobowiązany jest 

spełnić, przy pomocy IOD, na podstawie uprzednio złożonego przez Wnioskodawcę 

pisma (forma dowolna). 

 

§19 

Prawo do przenoszenia danych 

 

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, 

powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane 

osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi, oraz ma prawo 

przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony 

Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli: 

a) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) 

lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) 

rozporządzenia oraz  

b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. 

2. Wykonując prawo do przenoszenia danych na mocy ust. 1, osoba, której dane 

dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez 

Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie 

możliwe. 

3. Prawo o którym mowa w §19 Administrator danych, przy pomocy IOD, 

zobowiązany jest spełnić na podstawie uprzednio złożonego przez Wnioskodawcę 

pisma (forma dowolna). 

§20 

Prawo do sprzeciwu 

 

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z 

przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - wobec przetwarzania 
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dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) 

rozporządzenia, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. 

Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że 

wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, 

nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub 

podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.  

2. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, 

osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw 

wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego 

marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane 

z takim marketingiem bezpośrednim. 

3. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów 

marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do 

takich celów. 

4. Najpóźniej przy okazji pierwszej komunikacji z osobą, której dane dotyczą, 

wyraźnie informuje się ją o prawie, o którym mowa w ust. 1 i 2, oraz przedstawia 

się je jasno i odrębnie od wszelkich innych informacji. 

5. Prawo o którym mowa w §20 administrator danych wykonuje  przy pomocy 

pracowników, w szczególności pracowników sekretariatu Szkoły. 

 

§21 

Obowiązki Administratora 

 
Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia 

praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, 

Administrator wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie 

odbywało się zgodnie z rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie 

potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. 

 

§22 

Podmiot przetwarzający 

 

1. Jeżeli przetwarzanie ma być dokonywane w imieniu Administratora, korzysta on 

wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają 

wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i 

organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi niniejszego rozporządzenia i 

chroniło prawa osób, których dane dotyczą.  

2. Podmiot przetwarzający nie korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego 

bez uprzedniej szczegółowej lub ogólnej pisemnej zgody Administratora. W 
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przypadku ogólnej pisemnej zgody podmiot przetwarzający informuje 

Administratora o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub 

zastąpienia innych podmiotów przetwarzających, dając tym samym 

Administratorowi możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian.   

3. Przetwarzanie przez podmiot przetwarzający odbywa się na podstawie umowy 

określającej przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, 

rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, obowiązki i 

prawa Administratora. Zapisy umowy zapewniają, iż podmiot przetwarzający: 

a) przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie 

Administratora;  

b) zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych 

zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu 

ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy;  

c) podejmuje wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 rozporządzenia;  

d) przestrzega warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego;  

e) biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomaga 

Administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać 

się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie 

wykonywania jej praw;  

f) uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga 

Administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32-36 

rozporządzenia;  

g) po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zależnie od 

decyzji Administratora usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa 

wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa 

członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych;  

h) udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania 

spełnienia obowiązków określonych w niniejszym artykule oraz umożliwia 

Administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora 

przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich. 

4. Podmiot przetwarzający niezwłocznie informuje Administratora, jeżeli jego 

zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie niniejszego rozporządzenia lub 

innych przepisów Unii lub państwa członkowskiego o ochronie danych.  

5. Jeżeli do wykonania w imieniu Administratora konkretnych czynności 

przetwarzania podmiot przetwarzający korzysta z usług innego podmiotu 

przetwarzającego, na ten inny podmiot przetwarzający nałożone zostają te same 

obowiązki ochrony danych jak w umowie między Administratorem a podmiotem 

przetwarzającym, w szczególności obowiązek zapewnienia wystarczających 
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gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by 

przetwarzanie odpowiadało wymogom niniejszego rozporządzenia. Jeżeli ten inny 

podmiot przetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków 

ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec Administratora za wypełnienie 

obowiązków tego innego podmiotu przetwarzającego spoczywa na pierwotnym 

podmiocie przetwarzającym.  

6. Umowa powierzenia  przetwarzania danych osobowych ma  formę pisemną, w tym  

formę elektroniczną. 

7. W zakresie powierzenia  przetwarzania danych osobowych w Szkole stosuje się 

wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowiący załącznik 

nr 7 do niniejszej polityki.  

 

§23 

Środki organizacyjne i techniczne ochrony przetwarzanych danych osobowych 

 

1. W Szkole zastosowano następujące  środki organizacyjne: 

a) przetwarzanie danych osobowych w Szkole może odbywać się wyłącznie w 

ramach wykonywania zadań służbowych. Zakres uprawnień wynika z zakresu 

tych zadań; 

b) do przetwarzania danych w imieniu Administratora mogą być dopuszczone 

wyłącznie osoby posiadające stosowne upoważnienie uprawniające do 

przetwarzania  danych osobowych. Unieważnienie upoważnienia następuje 

każdorazowo na piśmie; 

c) dostęp zarówno do budynków, pomieszczeń jak i do urządzeń 

przetwarzających dane osobowe w Szkole powinny mieć wyłącznie osoby 

uprawnione;  

d) dane osobowe mogą być przetwarzane w budynku Szkoły w pomieszczeniach 

Szkoły do tego przystosowanych i zabezpieczonych oraz przez osoby 

upoważnione przez Administratora; 

e) dostęp do przetwarzanych (w formie tradycyjnej oraz elektronicznej) danych 

osobowych powinien być zabezpieczony przed nieuprawnionym dostępem; 

f) każdy pracownik Szkoły co najmniej raz na dwa lata musi odbyć szkolenie z 

zakresu ochrony przetwarzanych danych osobowych. Fakt uczestnictwa w 

szkoleniu pracownik potwierdza pisemnie na liście obecności uczestników 

szkolenia; 

g) nowo przyjęty pracownik Szkoły obowiązkowo odbywa szkolenie wstępne 

przed przystąpieniem do przetwarzania danych osobowych. Szkolenie wstępne 

przeprowadza IOD;  
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h) każda osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych składa 

pisemne oświadczenie o zachowaniu poufności (wg wzoru stanowiącego 

załącznik nr  8 do niniejszej polityki), zawierające informacje o zapoznaniu się 

z obowiązującymi w Szkole procedurami ochrony przetwarzanych danych – 

Polityką ochrony danych osobowych; 

i) obszar przetwarzania danych osobowych zabezpiecza się na czas nieobecności 

w nim osób upoważnionych (głównie pracowników Szkoły)  przed dostępem do 

danych osobowych ze strony osób nieupoważnionych; 

j) przebywanie osób nieuprawnionych do przetwarzania danych osobowych w 

obszarze przetwarzania danych osobowych jest dopuszczalne za zgodą 

Administratora lub w obecności osoby upoważnionej do przetwarzania danych 

osobowych;  

k) dokumenty zawierające dane osobowe oraz pomieszczenia stanowiące obszar 

przetwarzania danych powinny być obowiązkowo zamykane na klucz;  

l) monitory komputerów, na których przetwarzane są dane osobowe ustawione 

są w sposób uniemożliwiający wgląd osobom postronnym w przetwarzane 

dane,  

m) przed opuszczeniem pomieszczenia stanowiącego obszar przetwarzania danych 

należy zamknąć okna oraz usunąć z biurka wszystkie dokumenty i nośniki 

informacji oraz umieścić je w odpowiednich zamykanych szafach lub biurkach. 

n) archiwalne zbiory danych są przetrzymywane w pomieszczeniu szkolnej 

składnicy akt (archiwum). 

 

2. W Szkole zastosowano następujące środki techniczne ochrony danych: 

a) pomieszczenia, w których przetwarzane są dane osobowe zabezpiecza się przed 

skutkami pożaru za pomocą ogólnodostępnej (wolnostojącej) gaśnicy; 

b) dokumenty zawierające dane osobowe są niszczone w sposób mechaniczny za 

pomocą niszczarek dokumentów znajdujących się w Szkole; 

c) po ustaniu przydatności dokumenty zawierające dane osobowe są niszczone w 

sposób mechaniczny za pomocą niszczarek dokumentów znajdujących się w 

Szkole. Po zbiorczym zniszczeniu dokumentów spisuję się tzw. zbiorczy protokół 

zniszczenia; 

d) w budynku Szkoły systematycznie sporządzane są kopie zapasowe baz danych 

oraz pojedynczych plików zawierających dane osobowe;  

e) kopie bezpieczeństwa (kopie zapasowe baz danych) przechowuje się w  miejscach 

zabezpieczonych przed nieuprawnionym przejęciem, modyfikacją uszkodzeniem 

lub zniszczeniem. Kopie bezpieczeństwa (kopie zapasowe baz danych) zapisywane 

są na nośnikach danych (dysk zewnętrzny) i przechowywane są w zamkniętym na 
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klucz pomieszczeniu, a dostęp do nich mają wyłącznie osoby upoważnione przez 

Administratora. 

f) komputery stacjonarne  zabezpieczone są przed skutkami awarii bądź 

niestabilnego napięcia z sieci elektrycznej poprzez podłączenie komputerów do 

zasilaczy UPS. 

 

3. W Szkole zastosowano następujące środki sprzętowe, infrastruktury 

informatycznej i telekomunikacyjnej ochrony danych: 

a) do przetwarzania danych osobowych w imieniu Administratora (Dyrektora Szkoły) 

stosuję się służbowy sprzęt – komputery stacjonarne oraz przenośne; 

b) w przypadku korzystania ze sprzętu prywatnego pracownik Szkoły zobowiązany 

jest do zastosowania odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych 

zabezpieczających przed ujawnieniem danych osobowych osobom 

nieuprawnionym, 

c) dostęp do zbiorów danych osobowych wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem 

spersonalizowanego unikatowego identyfikatora użytkownika systemu 

informatycznego oraz unikatowego hasła użytkownika, 

d) zmiana haseł dostępowych użytkowników następuję przynajmniej raz na 30 dni; 

e) identyfikator użytkownika, który utracił dostęp do danych osobowych, nie może 

być przydzielony innej osobie,  

f) urządzenia przenośne (wyłącznie służbowe laptopy, zewnętrzne nośniki danych, 

pendrive) wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych są zabezpieczone 

(szyfrowane dyski) przed utratą danych lub „ujawnieniem” danych, poprzez 

stosowanie unikatowych identyfikatorów oraz haseł znanych jedynie 

uprawnionemu użytkownikowi sprzętu;  

g) dyski twarde uszkodzone lub wyłączone z eksploatacji przed oddaniem do 

utylizacji należy trwale pozbawić zapisu lub zniszczyć dysk twardy w ten sposób 

aby niemożliwym stało się odzyskanie informacji z niego. 

h) dostęp do systemów operacyjnych komputerów za pomocą których przetwarzane 

są dane osobowe w Szkole posiada wyłącznie wyznaczony Administrator Systemu 

Informatycznego Szkoły. Dostęp zabezpieczony jest za pomocą procesu 

uwierzytelniania z wykorzystaniem identyfikatora oraz hasła;  

i) dla danych gromadzonych na służbowym sprzęcie mobilnym (np. laptopy) oraz na 

zewnętrznych nośnikach danych należy obowiązkowo stosować ochronę 

kryptograficzną w postaci szyfrowania dysków oraz szyfrowania zewnętrznych 

nośników danych (np. służbowych pendrive); 

j) stosowane są  środki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem - program 

antywirusowy, firewall itp.; 
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k) stosowany jest firewall (programowy oraz/ lub sprzętowy) do ochrony dostępu do 

sieci komputerowej; 

4. Zabronione jest: 

a) przechowywanie danych osobowych w szafach na korytarzach;  

b) pozostawienie niezabezpieczonych pomieszczeń, w których przetwarzane są 

dane osobowe pod nieobecność osób upoważnionych do przetwarzania danych 

osobowych,  

c) pozostawienie - szczególnie po zakończeniu pracy - w postaci 

niezabezpieczonej dokumentów z danymi osobowymi np. na biurku, na  regale 

itp; 

d) przechowywanie dokumentów z danymi osobowymi w niezamykanych szafach, 

na parapetach oraz na podłodze w pomieszczeniach Szkoły. 

 

5. Zasady nadzoru nad oprogramowaniem oraz nad sprzętem komputerowym: 

a) nadzór nad oprogramowaniem zainstalowanym na komputerach będących 

własnością Szkoły pełni Administrator za pośrednictwem właściwego 

Administratora Systemu Informatycznego (ASI); 

b) to użytkownik komputera czuwa nad tym, żeby zgodnie z obowiązującymi 

procedurami wew. ochrony przetwarzanych danych osobowych nie zostawiać 

zalogowanego komputera, z którego korzysta oraz nie instalować samodzielnie na 

sprzęcie służbowym jakiegokolwiek oprogramowania.  

c) nadzór nad sprzętem technicznym sprawuje Administrator za pośrednictwem 

właściwego ASI;  

d) IOD oraz ASI reagują natychmiast na wszelkiego typu zgłoszenia od pracowników 

- użytkowników systemu informatycznego - dotyczące nieprawidłowego działania 

sprzętu czy też oprogramowania. 

 

§24 

Bezpieczeństwo danych oraz  zarządzanie ryzykiem  

 

1. W celu zachowania bezpieczeństwa i zapobiegania przetwarzaniu niezgodnemu z 

niniejszym rozporządzeniem Administrator dokonuje oszacowania ryzyka 

właściwego dla przetwarzania oraz wdraża środki minimalizujące to ryzyko. Środki 

takie powinny zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa, w tym poufność, oraz 

uwzględniać stan wiedzy technicznej oraz koszty ich wdrożenia w stosunku do 

ryzyka i charakteru danych osobowych podlegających ochronie. Oceniając ryzyko 

w zakresie bezpieczeństwa danych, bierze się pod uwagę ryzyko związane z 

przetwarzaniem danych osobowych - takie jak przypadkowe lub niezgodne z 
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prawem zniszczenie, utracenie, zmodyfikowanie, nieuprawnione ujawnienie lub 

nieuprawniony dostęp do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub 

w inny sposób przetwarzanych - i mogące w szczególności prowadzić do 

uszczerbku fizycznego, szkód majątkowych lub niemajątkowych. 

2. Oceniając, czy stopień bezpieczeństwa jest odpowiedni, uwzględnia się w 

szczególności ryzyko wiążące się z przetwarzaniem, w szczególności wynikające z 

przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, 

nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych 

przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych. 

3. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych Szkoła 

przeprowadza  co najmniej raz w roku: 

a) analizę ryzyka dla czynności przetwarzania danych; 

b) przeprowadza ocenę skutków dla ochrony danych tam gdzie ryzyko naruszenia 

praw i wolności osób jest wysokie; 

c) dostosowuje środki ochrony danych do ustalonego ryzyka; 

4. Analizę  ryzyka przeprowadza IOD. Wyniki analizy ryzyka przedstawiane są 

każdorazowo Administratorowi. 

5. Do oszacowania ryzyka w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu 

bezpieczeństwa przetwarzania danych w Szkole stosowany jest rejestr ryzyka wg 

wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do niniejszej polityki. 

 

§25 

Zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu 

 

1. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych (wystąpieniu zdarzenia 

stanowiącego incydent naruszenia obowiązujących procedur wew.) sprawca 

incydentu lub (inna osoba posiadająca informacje o wystąpieniu incydentu) 

przekazuje Administratorowi informacje najpóźniej z przeciągu 24 godzin. 

2. Administrator bez zbędnej zwłoki - w miarę możliwości, nie później niż w terminie 

72 godzin po stwierdzeniu naruszenia - zgłasza je organowi nadzorczemu 

(Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych), chyba że jest mało 

prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub 

wolności osób fizycznych. Do zgłoszenia przekazanego organowi nadzorczemu po 

upływie 72 godzin dołącza się wyjaśnienie przyczyn opóźnienia.  

3. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych 

bez zbędnej zwłoki zgłasza je Administratorowi.  

4. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, musi co najmniej: 
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a) opisywać charakter naruszenia ochrony danych osobowych, w tym w miarę 

możliwości wskazywać kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, 

oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów danych osobowych, których dotyczy 

naruszenie;  

b) zawierać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych lub 

oznaczenie innego punktu kontaktowego, od którego można uzyskać więcej 

informacji;  

c) opisywać możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych;   

d) opisywać środki zastosowane lub proponowane przez Administratora w celu 

zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym w stosownych 

przypadkach środki w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych 

skutków. 

5. Administrator dokumentuje wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych, w 

tym okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych, jego skutki oraz podjęte 

działania zaradcze. Dokumentacja ta musi pozwolić organowi nadzorczemu na 

weryfikowanie przestrzegania niniejszego artykułu.  

6. IOD lub Administrator zobowiązani są zaistniały incydent wpisać do rejestru 

naruszeń danych osobowych Szkoły (załącznik nr 10 do niniejszej polityki). 

 

§26 

Zawiadamianie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych 

osobowych 

 

1. Jeżeli naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokie ryzyko 

naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Administrator bez zbędnej zwłoki 

zawiadamia osobę, której dane dotyczą, o takim naruszeniu.  

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, jasnym i prostym językiem opisuje 

charakter naruszenia ochrony danych osobowych oraz zawiera przynajmniej 

informacje i środki, o których mowa w art. 33 ust. 3 lit. b), c) i d) rozporządzenia.  

3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, nie jest wymagane, w następujących 

przypadkach:  

a) Administrator wdrożył odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ochrony i 

środki te zostały zastosowane do danych osobowych, których dotyczy 

naruszenie, w szczególności środki takie jak szyfrowanie, uniemożliwiające 

odczyt osobom nieuprawnionym do dostępu do tych danych osobowych;  

b) Administrator zastosował następnie środki eliminujące prawdopodobieństwo 

wysokiego ryzyka naruszenia praw lub wolności osoby, której dane dotyczą, o 

którym mowa w ust. 1;  
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c) wymagałoby ono niewspółmiernie dużego wysiłku. W takim przypadku wydany 

zostaje publiczny komunikat lub zastosowany zostaje podobny środek, za 

pomocą którego osoby, których dane dotyczą, zostają poinformowane w 

równie skuteczny sposób.  

d) Jeżeli Administrator nie zawiadomił jeszcze osoby, której dane dotyczą, o 

naruszeniu ochrony danych osobowych, organ nadzorczy - biorąc pod uwagę 

prawdopodobieństwo, że to naruszenie ochrony danych osobowych spowoduje 

wysokie ryzyko - może od niego tego zażądać lub może stwierdzić, że 

spełniony został jeden z warunków, o których mowa w ust. 3. 

 

§27 

Inspektor  Ochrony Danych  

 

1. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych (IOD) i zapewnia, by IOD był 

właściwie i niezwłocznie włączany we wszystkie sprawy dotyczące ochrony danych 

osobowych. 

2. Administrator oraz podmiot przetwarzający wspierają IOD w wypełnianiu przez 

niego zadań, zapewniając mu zasoby niezbędne do wykonania tych zadań oraz 

dostęp do danych osobowych i operacji przetwarzania, a także zasoby niezbędne 

do utrzymania jego wiedzy fachowej. 

3. Administrator oraz podmiot przetwarzający zapewniają, by IOD nie otrzymywał 

instrukcji dotyczących wykonywania zadań. Nie jest on odwoływany ani karany 

przez Administratora ani podmiot przetwarzający za wypełnianie swoich zadań.  

4. Inspektor ochrony danych bezpośrednio podlega najwyższemu kierownictwu 

Administratora.  

5. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z IOD we wszystkich 

sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z 

wykonywaniem praw przysługujących im na mocy niniejszego rozporządzenia.  

6. Inspektor ochrony danych jest zobowiązany do zachowania tajemnicy lub 

poufności co do wykonywania swoich zadań. 

7. Inspektor ochrony danych może wykonywać inne zadania i obowiązki. 

Administrator lub podmiot przetwarzający zapewniają, by takie zadania i 

obowiązki nie powodowały konfliktu interesów. 

8. Inspektor ochrony danych wykonuje następujące zadania: 

a) informowanie Administratora, podmiotu przetwarzającego oraz 

pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach 

spoczywających na nich na mocy niniejszego rozporządzenia oraz innych 
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przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie 

im w tej sprawie; 

b) monitorowanie przestrzegania niniejszego rozporządzenia, innych 

przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz zapisów 

polityki ochrony danych osobowych Administratora lub podmiotu 

przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział 

obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu 

uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;  

c) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych 

oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 rozporządzenia;  

d) współpraca z organem nadzorczym;  

e) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w 

kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi 

konsultacjami, o których mowa w art. 36 rozporządzenia, oraz w 

stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych 

sprawach. 

9. IOD wypełnia swoje zadania z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego z 

operacjami przetwarzania, mając na uwadze charakter, zakres, kontekst i cele 

przetwarzania. 

 

§28 

Opis zdarzeń naruszających ochronę danych osobowych 

 

Podział zagrożeń: 

1) zagrożenia losowe zewnętrzne (np. klęski żywiołowe, przerwy w zasilaniu), ich 

występowanie może prowadzić do utraty integralności danych, ich zniszczenia i 

uszkodzenia infrastruktury technicznej systemu, ciągłość systemu zostaje 

zakłócona, nie dochodzi do naruszenia poufności danych,  

2) zagrożenia losowe wewnętrzne – (np. niezamierzone pomyłki Administratora, 

awarie sprzętowe, błędy oprogramowania), może dojść do zniszczenia danych, 

może zostać  zakłócona ciągłość pracy systemu, może nastąpić naruszenie 

poufności danych, 

3) zagrożenia zamierzone, świadome i celowe – najpoważniejsze zagrożenia, 

naruszenia poufności danych (zazwyczaj nie następuje uszkodzenie infrastruktury 

technicznej i zakłócenia ciągłości pracy), zagrożenia te możemy podzielić na: 

 nieuprawniony dostęp do systemu z zewnątrz (włamanie do systemu); 

 nieuprawniony dostęp do systemu z jego wnętrza; 

 nieuprawniony przekaz danych; 
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 pogorszenie jakości sprzętu i oprogramowania rozumiane m.in. jako brak 

wsparcia technicznego producenta oprogramowania; 

 bezpośrednie zagrożenie materialnych składników systemu. 

 

§29 

Procedury postępowanie w sytuacjach naruszenia ochrony danych osobowych 

 

Niniejsze procedury wew. określają tryb postępowania w sytuacji naruszenia ochrony 

danych osobowych gromadzenia i przetwarzanych zarówno w zbiorach tradycyjnych jak i 

informatycznych. Poniższe procedury wew. stosuje się w przypadku, gdy stwierdzono 

naruszenie zabezpieczeń sprzętu informatycznego, sieci komputerowej, zabezpieczenia 

pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe. Przez naruszenie ochrony 

danych osobowych rozumie się niezgodne z przepisami ustawy o ochronie danych i 

rozporządzeń wykonawczych przetwarzanie danych oraz usuwanie danych osobowych.  

1. Osobami bezpośrednio odpowiedzialnymi za zgodną z prawem ochronę 

przetwarzanych danych osobowych w Szkole i ich zabezpieczeń są: 

a) Administrator, 

b) Inspektor Ochrony Danych (IOD), 

c) Wyznaczeni Administratorzy Systemu Informatycznego (ASI) Szkoły,  

d) pracownicy upoważnieni do przetwarzania danych osobowych w Szkole. 

2. Każdy pracownik Szkoły biorący udział w przetwarzaniu danych osobowych w 

systemie informatycznym jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo tych danych. W 

szczególności osoba, która zauważyła zdarzenie mogące być przyczyną naruszenia 

ochrony danych osobowych lub mogących spowodować naruszenie 

bezpieczeństwa danych, zobowiązana jest do natychmiastowego poinformowania 

IOD oraz Administratora Danych Osobowych lub innej osoby wskazanej przez 

niego.  

3. Każda osoba zatrudniona w Szkole, która stwierdzi lub podejrzewa naruszenie 

zabezpieczenia ochrony danych osobowych w systemie informatycznym (lub 

przetwarzanych w inny sposób) powinna niezwłocznie poinformować o tym fakcie 

Administratora lub IOD.  

4. Do czasu przybycia Administratora  lub IOD należy: 

a) niezwłocznie podjąć czynności niezbędne do powstrzymania niepożądanych 

skutków zaistniałego naruszenia, o ile istnieje taka możliwość, a następnie 

uwzględnić w działaniu również ustalenie przyczyn lub sprawców, 

b) zabezpieczyć dostęp do miejsca lub urządzenia przez osoby trzecie, 
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c) wstrzymać pracę na komputerze, na którym zaistniało naruszenie ochrony, 

oraz nie uruchamiać bez koniecznej potrzeby komputerów i innych urządzeń, 

których funkcjonowanie w związku naruszeniem ochrony zostało wstrzymane, 

d) zaniechać dalszych planowanych przedsięwzięć, które wiążą się z zaistniałym 

naruszeniem i mogą utrudnić udokumentowanie i analizę zdarzenia, 

e) nie zmieniać położenia przedmiotów, które pozwalają stwierdzić naruszenie 

ochrony lub odtworzyć jej okoliczności, 

f) podjąć stosowne do zaistniałej sytuacji, inne niezbędne działania celem 

zapobieżenia dalszym zagrożeniom, które mogą skutkować utratą danych 

osobowych, 

g) podjąć inne działania przewidziane w instrukcjach technicznych i 

technologicznych stosownie do objawów i komunikatów towarzyszących 

naruszeniu, 

h) wstępnie udokumentować zaistniałe naruszenie, 

i) nie opuszczać bez uzasadnionej potrzeby miejsca zdarzenia do czasu przybycia 

IOD lub osoby upoważnionej. 

5. Po przybyciu na miejsce naruszenia lub ujawnienia ochrony danych osobowych 

IOD lub Administrator powinni: 

a) zapoznać się z zaistniałą sytuacją i dokonać wyboru metody dalszego 

postępowania, mając na uwadze ewentualne zagrożenia dla prawidłowości 

pracy Szkoły, 

b) zaprotokołować wszelkie informacje związane ze zdarzeniem, 

c) wygenerować i wydrukować wszystkie możliwe dokumenty i raporty, które 

mogą pomóc w ustaleniu okoliczności zdarzenia, 

d) przystąpić do zidentyfikowania rodzaju zaistniałego zdarzenia, zwłaszcza do 

określenia skali zniszczeń i metody dostępu do danych niepowołanych, 

e) dokonać fizycznego odłączenia urządzeń i segmentów sieci, które mogły 

umożliwić dostęp do bazy danych osobie nieuprawnionej, 

f) wylogować użytkownika podejrzanego o naruszenie zabezpieczenia ochrony 

danych, 

g) dokonać zmiany haseł na wszystkich kontach użytkowników, 

h) zażądać dokładnej relacji z zaistniałego naruszenia od osoby powiadamiającej, 

jak również od każdej innej osoby, która może posiadać informacje związane z 

zaistniałym naruszeniem. 

6. IOD dokumentuje zaistniały przypadek naruszenia oraz sporządza raport, który 

powinien zawierać w szczególności: 

a) wskazanie osoby powiadamiającej o naruszeniu oraz innych osób 

zaangażowanych w zdarzenie,  
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b) określenie czasu, miejsca naruszenia i powiadomienia,  

c) określenie okoliczności towarzyszących i rodzaj naruszenia,  

d) wyszczególnienie wziętych faktycznie pod uwagę przesłanek do wyboru 

metody postępowania i opis podjętego działania,  

e) wstępną ocenę przyczyn wystąpienia naruszenia,  

f) ocenę przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego i naprawczego. 

7. Raport, o którym mowa w pkt. 5, IOD przekazuje niezwłocznie Administratorowi. 

8. IOD przy współpracy z odpowiednim Administratorem Systemów Informatycznych 

przystępuje do usuwania skutków incydentu i przywrócenia prawidłowego 

przebiegu procesu przetwarzania danych osobowych. W szczególności działania 

związane z usuwaniem skutków incydentu mogą obejmować: 

 przeprowadzenie naprawy sprzętu informatycznego; 

 rekonfigurację sprzętu informatycznego; 

 wprowadzenie poprawek do oprogramowania; 

 rekonfiguracje oprogramowania; 

 odtworzenie danych z kopii awaryjnych; 

 modyfikacje danych w celu odtworzenia ich integralności; 

 wycofanie z użycia materiału kryptograficznego; 

 inne naprawy urządzeń wchodzących w skład infrastruktury informatycznej 

wspomagającej lub zabezpieczających działanie systemu informatycznego. 

 

§30 

Zasady udostępniania danych osobowych 

 

1. Udostępnienie przez Szkołę danych osobowych instytucjom publicznym, 

podmiotom, osobom fizycznym może nastąpić jedynie na pisemnie  umotywowany 

wniosek (wg  wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do niniejszej Polityki), chyba że 

przepis szczegółowy stanowi inaczej. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 może jedynie dotyczyć konkretnej osoby w 

konkretnej sytuacji. 

3. Wniosek każdorazowo zatwierdza Administrator lub osoba przez niego 

upoważniona. 

 

§31 

Postanowienia końcowe 

 

1) Wobec osoby, która w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych lub 

uzasadnionego domniemania takiego naruszenia, nie podjęła działania 
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określonego w niniejszym dokumencie, a w szczególności nie powiadomiła 

odpowiedniej osoby zgodnie z określonymi zadaniami, a także gdy nie 

zrealizowała stosownego działania dokumentującego ten przypadek, wszczyna się 

postępowanie dyscyplinarne,  

2) Administrator zobowiązany jest prowadzić ewidencję osób, które zostały 

zapoznane z niniejszym dokumentem i zobowiązują się do stosowania zasad w 

nim zawartych,  

3) przypadki nieuzasadnionego zaniechania obowiązków wynikających z niniejszego 

dokumentu mogą być traktowane jako ciężkie naruszenie obowiązków 

pracowniczych, w szczególności przez osobę, która wobec naruszenia ochrony 

danych osobowych lub uzasadnionego domniemania takiego naruszenia nie 

powiadomiła o tym IOD,  

4) w sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem mają zastosowanie 

przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz przepisy 

ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 

1000). 

 

ZAŁĄCZNIKI  
 

Integralną część niniejszego dokumentu stanowią następujące załączniki: 

 Załącznik nr 1a: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby fizycznej. 

 Załącznik nr 1b: Zgoda na przetwarzanie wizerunku ucznia. 

 Załącznik nr 1c: Oświadczenie kandydata na przetwarzanie danych osobowych w celach 

rekrutacyjnych. 

 Załącznik nr 2a: Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. 

 Załącznik nr 2b: Unieważnienie upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. 

 Załącznik nr 3: Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania  danych osobowych. 

 Załącznik nr 4: Rejestr czynności przetwarzania danych. 

 Załącznik nr 5a: Klauzula informacyjna dla rodziców ucznia / ustawowych przedstawicieli ucznia 

uczącego się w Szkole. 

 Załącznik nr 5b: Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (pracownik Szkoły). 

 Załącznik nr 5c: Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kontrahenta Szkoły. 

 Załącznik nr 5d: Informacja dla emeryta, rencisty – dawnego nauczyciela Szkoły. 

 Załącznik nr 5d: Informacja dla emeryta, rencisty – dawnego pracownika administracji lub obsługi 

Szkoły. 

 Załącznik nr 6: Informacja dla osoby fizycznej w celu dopełnienia przez Administratora obowiązku 

informacyjnego - w przypadku pozyskania danych osobowych nie od osoby której dane  dotyczą. 

 Załącznik nr 7: Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

 Załącznik nr 8: Oświadczenie o zachowaniu poufności. 
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 Załącznik nr 9: Rejestr ryzyk typu BI. Ocena skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony 

danych osobowych (DPIA). 

 Załącznik nr 10: Rejestr naruszeń ochrony danych osobowych. 

 Załącznik nr 11: Wniosek o udostępnienie danych osobowych przez Administratora (Szkołę). 

 

 

 


