
 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH                  
   UCZNIÓW I RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 

Kto jest administratorem danych 
osobowych? 

 Administratorem Państwa danych osobowych i Państwa dzieci jest World School sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie (62-002),  ul. Obornicka 124, posiadający numer REGON: 388034455 oraz NIP: 9721314093.   

 World School sp. z o.o. jest organem prowadzącym Zespół World School w Suchym Lesie, w skład którego wchodzi m.in.: World Primary School Niepubliczna Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi w ramach, której przetwarzane 
są podane przez Państwa dane.  

 Z Administratorem można kontaktować się za pomocą poczty tradycyjnej na adres: World School sp. z o.o., ul. Obornicka 124, 62-002 Suchy Las lub e-mail: kontakt@world-school.pl  

Z kim można się kontaktować w sprawie 
przetwarzania danych osobowych? 

We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo się kontaktować poprzez e-mail:  odo@world-school.pl 

W jakim celu będą przetwarzane dane 
osobowe, na jakiej podstawie i jak długo? 

Państwa dane osobowe oraz dane Państwa dzieci będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w celu: 

 wykonywania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacja obowiązku nauki, oceniania, klasyfikowania oraz promowania uczniów, prowadzenia dziennika zajęć wraz z arkuszami ocen, 

 zapewnienia bezpieczeństwa i higieny oraz wyjaśniania ewentualnych wypadków osób pozostających pod opieką szkoły, 

 organizacji konkursów i dodatkowych wydarzeń dla uczniów oraz zapewnienia współpracy z innymi szkołami, 

 pobierania opłat za wyżywieni dziecka oraz za pobyt dziecka w szkole,  

 prowadzenia dokumentacji związanej z przebiegiem działalności wychowawczej i opiekuńczej, 

( art.6 ust.1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego  z zadań wymienionych w art.14 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe). 

 usprawniania kontaktu pomiędzy pracownikiem szkoły, a rodzicem/opiekunem prawnym dziecka,  

 wskazania osoby upoważnionej do odbioru dziecka ze szkoły i świetlicy szkolnej,  

 przetwarzania wizerunku dziecka,  

 udostępniania danych osobowych dziecka: ubezpieczycielowi, w celu objęcia dziecka dobrowolnym, grupowym ubezpieczeniem NNW, 

 udostępnienia danych dziecka hotelom oraz innym podmiotom zapewniającym nocleg podczas wycieczek i wyjazdów wypoczynkowych,  

 wydawania na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) opinii i zaświadczeń,  

(na podstawie art.6 ust. 1 lit. a RODO – ZGODA).  

 w celu zapewnienia dziecku, podczas pobytu w szkole, odpowiedniej opieki medycznej, pomocy medycznej lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odżywiania, poglądów religijnych ( art. 9 ust. 1 RODO i art. 9 ust. 2 lit a, c, g i h RODO).                    

 Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez czas wynikający z wymienionych wyżej aktów prawnych, przepisów ordynacji podatkowej oraz czas wynikający z ochrony przed roszczeniami. 

 Na terenie Zespołu World School w Suchym Lesie prowadzony jest monitoring wizyjny w celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci, pracowników  i innych osób oraz ochrony mienia (art.6 ust.1 lit. f RODO. Dane przetwarzane będą przez okres 
do 90 dni). 

 W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zadania dydaktyczne mogą być realizowane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej 

Jakie dane osobowe przetwarzamy i w 
jaki sposób? 

 Administrator przetwarza udostępnione przez Państwa dane, w szczególności: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu, informacja o miejscu pracy (dobrowolnie), numer i seria dokumentu tożsamości, imię i nazwisko 
Państwa dziecka, jego datę urodzenia, PESEL, informacje o specjalnych potrzebach edukacyjnych i żywieniowych, orzeczenie o niepełnosprawności, dane o numerze Państwa rachunku bankowego i dane o banku lub instytucji płatniczej Państwa 
obsługującej, jeżeli dokonują Państwo płatności na rzecz Administratora za ich pośrednictwem, informacji o ubezpieczeniu dziecka. 

 Dane te są przetwarzane w systemach informatycznych jak i poza systemami informatycznymi ( np. w formie papierowej ). 

 Państwa dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz do profilowania. 

Komu przekazywane są dane osobowe?  Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z Administratorem w realizacji obowiązku nauki, wyjazdów i wycieczek, wydarzeń i konkursów oraz dostawcom systemów informatycznych, firmom świadczącym usługi 
archiwizacji i niszczenia dokumentów, biurom księgowym i rachunkowym.  

 Dane mogą być również udostępnione: ubezpieczycielom, firmom transportowym i świadczącym usługi noclegowe, kancelariom prawnym, innym placówkom oświaty oraz podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa. 

Jakie mamy prawa w związku z ochroną 
danych osobowych? 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych na podstawie art. 15- 21 tzw. RODO przysługuje państwu prawo do: 

 uzyskania kopii danych osobowych oraz ich udostępnienia w siedzibie ADO, 

 sprostowania danych osobowych lub usunięcia swoich danych osobowych - jeżeli dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane. Prawo to może zostać ograniczone i zrealizowane wyłącznie po obowiązkowym okresie 
przechowywania dokumentacji ze względu na obowiązki Administratora związane z prowadzeniem dokumentacji m.in. księgowo-kadrowej, 

 ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych,  00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel.: 22 531 03 00.  

Jeżeli usuniemy dane osoby wnoszącej taką dyspozycję, mamy prawo zachować informacje o tym, na czyj wniosek to zrobiliśmy. Żądanie uwzględnimy tak szybko, jak to będzie możliwe, biorąc pod uwagę okoliczności i nasze możliwości techniczne. 
Jeżeli nie będziemy mogli oddzielić danych osoby wnioskującej od innych danych, które są w naszych systemach, możemy wstrzymać się z realizacją żądania – do czasu gdy wspólnie uzgodnimy, które dane możemy udostępnić. Z powyższych praw 
można skorzystać za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby Administratora. 

Czy dane są przekazywane poza EOG? 

 

 Administrator nie przesyła do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) Państwa danych i danych Państwa dzieci uzyskanych do celów edukacyjnych w ramach zawartej umowy. 

 Dane umieszczone w portalach np. Facebook, Google do których transfer jest konieczny w celu prowadzenia szkolnego profilu na portalach społecznościowych lub kanałach w serwisach internetowych, które umożliwiają umieszczanie, odtwarzanie, 
strumieniowanie, ocenianie i komentowanie filmów – przesyłane są do EOG ale wyłącznie za uzyskaną przez Państwa zgodą z art. 6 ust.1, lit. a tzw. RODO. 

Czy podawanie danych osobowych jest 
konieczne? 

 Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji świadczonych przez nas usług i sprawowania opieki nad dziećmi. Konsekwencją niepodania danych osobowych lub wycofania zgody na ich przetwarzanie 
przez nas będzie brak możliwości świadczenia usług. 

 


