
Co to jest RODO? 

Jest to powszechnie używany skrót Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 

(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  

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).   

Od kiedy obowiązują zmiany? 

RODO stosujemy od 25 maja 2018 r. 

Jaki jest cel RODO?  

Celem RODO jest zapewnienie każdej osobie możliwości ochrony jej praw i wolności oraz 

zapewnienie kontroli nad przetwarzaniem należących do niej danych.  

W jakim celu Zespół Szkół Nr 2 im. Emilii Plater przetwarza dane? 

Zespół Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie przetwarza dane w celu: 

1. realizacji procesu kształcenia, wychowania i opieki;

2. prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania;

3. wykonywania obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych.

Dlaczego nie muszą Państwo wyrażać zgody na przetwarzanie danych przez szkołę? 

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na szkole. 

Wynika on z ustawy Prawo Oświatowe i Ustawy o Systemie Oświaty.  

Kto zajmuje się bezpieczeństwem danych osobowych w szkole? 

1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zespółu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater 
w Piasecznie (tel.(22) 756-73-05,  adres e-mail: sekretariat@platerowka-szkola.edu.pl);

2. Dla Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie wyznaczony został Inspektor 
Ochrony Danych Michał Jęda, z którym można skontaktować się pod numerem 

telefonu: 22 756-62-54 w. 164 lub adresem e-mail: ochronadanych@piaseczno.pl

Jakie prawa przysługują osobom, których dane osobowe są przetwarzane? 

 prawo dostępu do danych - osoba, której dane dotyczą ma prawo do otrzymania

informacji m.in. jakie jej dane Administrator przetwarza, w jakich celach są one

przetwarzane, oraz uzyskania ich kopii. Mogą Państwo zwrócić się do Administratora

z wnioskiem o otrzymanie informacji ( wniosek dostępny w siedzibie Administratora);

 prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – nie ma zastosowania

jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji obowiązku prawnego;
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 prawo do przenoszenia danych - osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać

w  ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu

maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi.

Wniosek o przeniesienie danych może złożyć osoba, której dane dotyczą. Informacja

przekazywana będzie w formie pliku przekazywanego na zabezpieczonej hasłem

płycie CD.

 prawa do ograniczenia przetwarzania danych - osoba, której dane dotyczą

wskazuje, że wystąpiły przesłanki określone w art. 18 RODO dla ograniczenia

przetwarzania jej danych np.  Administrator nie potrzebuje pewnych danych, nie

występują przesłanki do dalszego ich przetwarzania a osoba, której dane dotyczą

wnosi o wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych. Każdy wniosek

o ograniczenie przetwarzania danych będzie wymagał indywidualnego rozpatrzenia

pod względem istniejących podstaw dla przetwarzania danych, celu i zakresu ich 

przetwarzanych. 

 prawo do sprostowania danych – w każdym momencie, gdy zajdzie taka potrzeba

osoba, której dane dotyczą informuje Administratora o zmianie swoich danych

osobowych. Mogą Państwo zwrócić się do Administratora z prośbą o sprostowanie

nieprawidłowych, czy uzupełnienie niekompletnych danych osobowych.

 prawo sprzeciwu - w każdym momencie można złożyć sprzeciw wobec

przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany, w tym profilowania a także

sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych. Sprzeciw wobec

przetwarzania danych można złożyć np. w placówce Administratora, listownie na

adres Administratora.  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. To sam

administrator odpowiada za wykazanie, że jego ważne prawnie uzasadnione interesy

mają nadrzędny charakter wobec interesów lub podstawowych praw i wolności osoby,

której dane dotyczą. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych

lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO, osoba,

której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej

szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, chyba

że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie

publicznym.

 prawo skargi - Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony

Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych

osobowych narusza przepisy prawa.




