MOJE DANE OSOBOWE
Drodzy Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele, Pracownicy II LO im
Marii Konopnickiej w Radomiu
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.
25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie
Danych”).
W związku z tym chcielibyśmy poinformować Państwa o przetwarzaniu Waszych
danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja
2018 roku.

O jakich danych mówimy?
W dokumentacji przebiegu nauczania umieszcza się dane uczniów bez względu na
zgodę ucznia, rodziców i opiekunów - dane, które należy umieścić w dokumentacji
prowadzonej przez szkołę (art. 9 ustawy o systemie oświaty; rozporządzenie MENiS z
19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły
i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, rozporządzenie MEN z 28 maja 2010 r.
w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych).
Podobna zasada dotyczy np. umieszczania danych w programie Hermes używanym
przez okręgowe komisje egzaminacyjne, który służy, między innymi, do zgłoszenia
ucznia do sprawdzianu lub egzaminów zewnętrznych ustalonych przez ustawę o
systemie oświaty i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze (art. 9 ustawy o
systemie oświaty).
Chodzi więc o dodatkowe dane osobowe ucznia, rodziców , opiekunów, które
są zbierane w ramach usprawnienia pracy szkoły, łatwiejszego i sprawniejszego
kontaktu z uczniem, rodzicem jak numer telefonu, adres mailowy a także zgodę na
upublicznianie wizerunku ucznia np. na stronie internetowej szkoły.
Zgoda nie jest wymagana, gdy wizerunek osoby (ucznia, pracownika) stanowi
jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza (art. 81
ust. 2 pkt 2 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
Oznacza to, że np. do publikacji zdjęć z imprezy szkolnej czy też wycieczki, w których
uczestniczy większa grupa uczniów/pracowników, nie jest wymagana zgoda osób
widniejących na zdjęciach.
Pracodawca jako administrator danych osobowych pracowników oraz byłych
pracowników ma obowiązek w taki sposób przechowywać i przetwarzać ich dane
osobowe, aby nie dostały się w ręce osób do tego nieupoważnionych.

Kto będzie administratorem Państwa danych?
Administratorem Państwa danych osobowych będzie II Liceum
Ogólnokształcące im Marii Konopnickiej w Radomiu. Inne podmioty i osoby
mogą przetwarzać Państwa dane osobowe wyłącznie na podstawie upoważnienia
nadanego przez administratora danych (art. 37 ustawy o ochronie danych
osobowych) np. Zintegrowany System Oświaty w Radomiu, dziennik elektroniczny.
Wszyscy uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni
mają prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania
bądź wycofania w dowolnym momencie poprzez kontakt z administratorem
danych: sekretariat@2lo.radom. pl . 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.
W związku z powyższym, proszę o wyrażenie / nie wyrażenie zgody
na
dalsze przetwarzanie dodatkowych swoich danych osobowych podanych
dobrowolnie placówce szkolnej( II LO) w celu usprawnienia pracy szkoły w związku
z nowelizacja przepisów po rozpoczęciu obowiązywania RODO (czyli po 25 maja
2018 roku). Brak działań w tej sprawie ze strony Państwa traktowane będzie przez
administratora jak zgoda na przetwarzanie Państwa danych na dotychczasowych
zadeklarowanych wcześniej oświadczeniach.
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