Technikum Leśne w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego

Na podstawie 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:
1. Administratorem danych uczniów Technikum Leśnego w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego
jest Technikum Leśne w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego z siedzibą w Warcinie 1, 77-230
Kępice, telefon: 598576601, e-mail: sekretariat@tlwarcino.pl.
2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD), który pełni nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych
osobowych, zgodnie z zapisami Ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych jest Pani
Gabriela Siedlecka. Z IOD można kontaktować się telefonicznie pod numerem 598576601 wew. 13 lub
w formie elektronicznej pod adresem iod@tlwarcino.pl.
3. Dane osobowe uczniów (w tym ich rodziców/opiekunów prawnych) będą przetwarzane w celu:
 wypełnienia obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa (Ustawa z dnia 14
grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe - Dz.U. 2017 poz. 59 ze zm.; Ustawa z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty - Dz.U. 2017 poz. 2198 ze zm.; Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie
informacji oświatowej - Dz.U. 2017 poz. 2159 ze zm.) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c
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 (tj. przetwarzanie
jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze),
 zapewnienia bezpieczeństwa uczniów oraz dla ochrony mienia i zachowania w tajemnicy
informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Technikum Leśne w Warcinie im. prof.
Stanisława Sokołowskiego na szkodę, poprzez zastosowanie środków technicznych
umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring wizyjny) - zgodnie z art. 108a Ustawy z dnia 14
grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe,
 realizacji celów związanych z promocją działań Technikum Leśnego w Warcinie im. prof.
Stanisława Sokołowskiego poprzez udostępnianie, (np. umieszczania na oficjalnej stronie
internetowej szkoły informacji o sukcesach konkretnych uczniów, informacji o wydarzeniach,
przedsięwzięciach, w których uczniowie brali udział, takich jak konkursy, olimpiady czy zawody
sportowe), w tym także wizerunków uczniów – wyłącznie w przypadkach, gdy
rodzice/opiekunowie wyrazili zgodę na taką formę przetwarzania danych.
4. Dostęp do danych osobowych uczniów wewnątrz struktury organizacyjnej Technikum Leśnego
w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego będą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy i tylko
w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków zawodowych.
5. Odbiorcami danych osobowych będą organy publiczne, instytucje i podmioty trzecie uprawnione do
żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. Ministerstwo
Środowiska, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, policja, Ośrodek
Pomocy Społecznej, Urząd Miejski w Kępicach) oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych
umów/porozumień zawartych z Technikum Leśnym w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego,
przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Technikum Leśne w Warcinie im. prof.
Stanisława Sokołowskiego.
6. Dane przetwarzanie w celach związanych z promocją szkoły będą udostępniane, rozpowszechniane
poprzez umieszczenie m. in. w materiałach reklamowych, na oficjalnej szkolnej stronie internetowej.
7. Dane osobowe uczniów będą przechowywane przez Technikum Leśne w Warcinie im. prof.
Stanisława Sokołowskiego przez okres niezbędny do realizacji celów archiwizacji, wynikających
z Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 poz. 217
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ze zm.). Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do momentu wycofania
zgody.
8. W związku z nauką w Technikum Leśnym w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego, Technikum
może przetwarzać w szczególności następujące dane uczniów:
 na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe - Dz.U. 2017 poz. 59 ze zm.,
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - Dz.U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm., ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej - Dz.U. z 2017 r. poz. 2159 ze zm. :
dane identyfikacyjne ucznia, takie jak imię nazwisko, nr PESEL, data urodzenia, adres
zamieszkania i zameldowania, itp.,
informacje na temat potrzeb edukacyjnych ucznia (np. opinie, orzeczenia poradni
psychologiczno- pedagogicznych),
informacje dotyczące wykształcenia ucznia, pozyskane w procesie rekrutacji do Technikum,
dane identyfikacyjne rodziców, opiekunów ucznia, takie jak imiona i nazwiska, adres
zamieszkania, numery telefonów, adres poczty elektronicznej,
informacje niezbędne do zapewnienia uczniom właściwej opieki, w czasie zajęć
organizowanych przez Technikum,
informacje dotyczące frekwencji ucznia na zajęciach szkolnych, informacje o wynikach
edukacyjnych ucznia, jego zachowaniu,
informacje o wynikach ucznia w konkursach, zawodach międzyszkolnych i innych
wydarzeniach,
wizerunek zarejestrowany poprzez instalację monitoringu wizyjnego w siedzibie Technikum
Leśnego w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego, w związku z zapewnieniem
bezpieczeństwa oraz dla ochrony mienia i zachowania w tajemnicy informacji, których
ujawnienie mogłoby narazić jednostkę na szkodę.
 na podstawie zgody wyrażonej przez rodziców/opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia lub
pełnoletniego ucznia:
imię, nazwisko, klasa, wyniki ucznia i jego wizerunek utrwalony przy okazji prowadzenia
dokumentacji fotograficznej i video szkolnych uroczystości, zawodów, innych wydarzeń
publikowane przez Szkołę.
 Posiadają Państwo prawo dostępu do treści danych swoich dzieci oraz prawo do ich
sprostowania, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, do ich usunięcia.
 Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego dot. ochrony danych osobowych,
gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dziecka narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9. Podanie danych osobowych ucznia opisanych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo
oświatowe - Dz.U. 2017 poz. 59 ze zm., ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - Dz.U.
z 2017 r. poz. 2198 ze zm., ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej - Dz.U.
z 2017 r. poz. 2159 ze zm. jest wymogiem ustawowym. Są Państwo zobowiązani do ich podania,
a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości edukacji Państwa dziecka w Technikum
Leśnym w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego.
10. Przetwarzanie danych opisanych na podstawie zgody zależy od dobrowolnej zgody
rodziców/opiekunów prawnych uczniów Technikum Leśnego w Warcinie im. prof. Stanisława
Sokołowskiego. Brak zgody w tym zakresie będzie skutkował pominięciem informacji, dotyczących
ucznia w podanych informacjach o sukcesach, wydarzeniach, w których brał udział.
11. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące
uprawnienia:
 prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
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prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadku, gdy:
dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób
przetwarzane,
osoba, której dane dotyczą, wniosła skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania danych
osobowych,
osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest
podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego
z przepisów prawa;
prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
osoba, której dane dotyczą skutecznie zakwestionuje prawidłowość danych osobowych,
przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się
usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą,
potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu
ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec
podstawy sprzeciwu;
prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane
dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są
następujące przesłanki:
zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania
danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których
nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności
osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.
W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na
przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia
tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub
miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
Dane osobowe będą przechowywane w szkole przez okres niezbędny do realizacji celów
przetwarzania, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.
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