
Kt-At]Z[J LA INF oRNlACYJ)iA
(art. l3 RODO - dane osobowe pozyskane od osob1,, której dane dotvczq)

szkoła podstawowa nr J im. władysława Jagiełlv w Brodnicy

Stan prawn}, na dzień: l1 września 2020 r.

Zgodnie zar:r 13 rozporządzenia Parlamentu Europe.jskiego i Rady (LlE)2,016i679 zdnia27 kr,,ietnia 20l6 r, rv sprarvie ochronl,osób

tizrczrr1 ch rv zriiązku ,/, pr7ęI\,\ar7,aniern danrch osobo*;,,clr i rv sprarrie slrobodnego przepłl,rvu takich danl,ch clraz ucltrlenia

dl,rekt;,lrr,95i"lólwI1 (z,"vanego rótrniez o,uóln1 nl rozporządzeniem tl ocIlronie drrnrch osobotv1 ch lub I{()D()) infbrrnLrje sie. iź:

Dl,rektor.iednostk i.

Dane teleadresorve: ul. Wiejska 6. 87-300 Brodnica. tel. (056) 49 824 l0. adres e-mail: sekretarzl@sp3brodnica.pl.

2 ) Administrator rv_vznaczl,ł Inspektora Ochron1 Danl,ch. którego lunkcję pełni Pani Nlonika Ratko,,vska. z który,m można kontaktorr ać

się poprzez pocztę elcktroniczną pod adresem e-rnail: iod?sp3broclnica.pl oraz korespondencljnie na zrc]res Administratora.

3 ) i\ d rn in istrator grom adzi i przetrr arza dirn e osoborr e na pod star,r ie prze p isórr pra\\ Ł1. \\ szczegó Inclści prar,va ośw iato ri eso i kodeksu

przr padku posiadania przez niego podstarr prari,nvch rvl,nika.jących z art, 6 RODO.

.l) Adnrinistrator moźe przetrvarzać dane osoborie \\ postaci rvizerunku na podstarl,ie an. 6 ust. l lit. e. f RODO zgodnie z art. l08a

usta\\\, z dnia 14 grudnia 20l6 r. - Pralro ośrviatorl,e (t.j. Dz. U. z ż020 r. poz. 910 z późn, zm.). jako. że jest to niezbędne do

zapelrnienia bezpieczeństrva ucznióri i pracorrników,oraz ochronl,mienia (np. monitoring rrizvjnr ).

5) Odbiorcami dall;,ch osobow_v-,ch moga b) ć r,"r,łacznie podmiotl,upralvnione do uzl,skania danvch osobowvclr na podstarrie

przepisórr praw,ir lub uprzcdnio udziclonr ch zgóc1 np.:

- inni administratorzy,diinr,ch. którz) otrz}ma.ją dane rv związku z realizac.ją rrlasnvclr celólv.

-podmioĘ,.który,mdanezostał1 poliierzonetz§,.podmioĘ,przetrl,arzajacedanervimieniuAdnrinistratora.

- organ),publiczne z wl,jątkiem organórr publiczny,ch. które mogą otrzlml,wać dane osoborre,,v ramach konkretnego

postępo,,vania zgodnie z pra\\,em Lnii lub pra\l,em państrva członkorvskiego.

6) PaniiPana dane osoborve przet\\,arzane będą do czasu isttrienia podsta\\},do ich przenvarzania.,"v tvnl rórlniez przcz okres

przert idzianr rr przep isach dotl,czzlc; ch przcch cl rr r rl an ia i arch irvizac.j i dokumerltac.j i . Czas przetrvarzan ia dan1 ch o so borl r ch zostan ie

podanv prz1,, kontakcie z Panią/Panem.

7) Posiada Pani/Pan prarvo do żądania od AdIninistrtrtora:

- dostępu do danl"ch osoborvvch na podstau,ie art. l5 RODO.

, sprostotl,ania danl,ch osoborł-r-ch na podstat!ie art. l6 RODO.

-usunięciadanychosoborvrch.oile*lstępująprzesłanki określonervar1. l7RODO.

- ograniczcnia przetlvirrzania danlch osobolvl,ch. o ile rvl,stępują przcsłanki określone r,i art. 18 RODO.

- sprzecilvu rvobec przetrrarzania danrch osoborvl"ch ntr podstaw,ic ań, 2l RODO"

- przenoszenia dirnych osobollr,ch na podstarvie art. 20 RODO.

8) i\4a PaniiPan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. czy,li Prezesa L.lrzędu Ochronl,Danl,ch Osoborvy,ch (ul. Stariki 2. 00-

l93 Warszarra). gd1, uzna PaniiPan. ze przet\\arzanie Pani/Pana danl,ch osoborrrch narusza przepisy RODO.

9) W pr4padku przetwarzania danlch osoborrl,ch na podstawie lvl,rażonej przez Pani{Pana zgodl,posiada Panii?an prario do

cothięcia zgodl,rv dorvoln1,,m momencie bez rrpłr,rru na zgodność zpra\łem przetlvarzania" którego dokonano przez cofnieciem zgodr.

l0) Podanie danl"ch clsobolvl,ch jcst oborriązkorle z ttrragi lla \\\ ln()gi usta\\o\\c lub umolvne. a rv pozostall,rn zakrcsic jcst

dobrorvoInc, Konscklvcnc.ją nicpodania danlch osobolvl,ch nroźe b1ć np. brak mozlirrości realizac.ii czl"rrności statuto\\\ch lub

niezarl arcie umo!v},,.

l I ) PanirPana dane osoborve nie będą przet\\arzane rr sposób zautomat),zo\\,anl oraz nie będą podlegaly profilorvaniu.

l21 PaniiPana dane osoborve nie będą przekazllrane do państrv trzecich.



K 1,.-\ I rZ l i L,.| /N/rOR,l/. l (,},/,\ t

(art. l4 RODO --tlane osobowe poł,skane iJ sposób inny niż od osoby, której dane dotycztl)

Szkoła Podstałorra nr J im. Wladvslarva Jagiełh,t, Brodnicy

Stan prawn), na dzień: 1l września 2020 r.

/godnie z art. 11 rozporządzenia Parianlentu Errropejskiego i Racty (LtE) 20161619 z dnia 27 kiiietnia 20l6 r. rv sprarrie ochronr osób

95/46/\\'E (zrranego rólvnicź ogćlJnlnl rozporząclzeIlienl o ochroIlie clan_v-clt osoborrlch lLrb R()D()) inlbrrnujc się. iż:

Dr rektorjednostki.

Dane teleadresorve: rLl. Wiejska 6, 87-300 Brodnica. tel. (056) 49 824 l0. adres e-mail: sekretarzżsp3brodnica.pl.

2) Administrator lr.yznaczl,ł Inspekora Ochron1 Danl,ch. którego funkcję pełni Pani Monika Ratkorvska. z którym można kontaktorrać sie

popr,zez pocztę elektroniczną pod adresenr e-mail: iod'a,sp3brodnica.pI oraz korespondencljnie na adres Administratora.

posiadania przcz niego podstaw prarrrrl,ch u1 nikajacvch z aft. ó R()D().

-1) Kategorie Pani/Pana danl,ch osobori,y,ch to np. imie. nazrvisko i numer dorvodu osobistego (rv przl,padku uporvaznienia Pani/Pana do

odbioru dziecka z placórł,ki przed ukończenienr przez niego 7. roku żl"cia).

5) Administrator może plzetwarzać dane osoborr,e vu postaci rvizetuŃu na podstali.,ie art. 6 ust. 1 lit. e. f RODO zgodnie z art. l08a usta\\,},z

dnial4grudnia20l6r.-Prarvoośrviator.re(t.i.Dz.Ll.z2OżOr.poz.910zpoźn.zm.').iako.żejesttoniezbędnedozaperinieniabezpieczeństrra

uczniórr i pracorrnikrirv oraz ochrot-t1 nrienia (np. nonitorirrg rvizl,jny,).

lub uprzednio udzielonych zgód np.:

-inni adnlinistratorzl,dany,ch.którz1 otrzl,rnajądanervzlviązkuzrealizacjąrłłasnl,chcelórv.

- podmiot1"" którym dane zostałl,porvierzone tz\\,. podmioty,przetlvarzające dane ri. imieniuAdministratora.

- ofgan), publiczne z riljątkiem organórv publicznych. klóre mogą otrzl,m1,rl,ać dane osoborve rv ramach konkretnego

postęporvania zgodnie z pra\\,en iJnii 1ub pra\\em państrva człoŃorvskiego.

z l)aniąI)anem.

8) Posiada Pani/Pan pralvo clo żądania od Administratora:

- dostępu do dan,,-,ch osoborrl,ch na podstar.rie ań. l5 RODO,

- sprostor.vania danych osobolrl,ch na podstarvie ar1. l6 RODO.

- usunięcia danl,ch osoborrl,ch. o ile \\},stępują przesłanki określone rr ań. l7 I{ODO.

- ograniczenia przetr.varzania clan1 ch osoborr,l,ch. o ilc rvystępują przesłanki określone \\, art. l 8 RODO.

- sprzecirvu wobec przetlvarzania datl1 ch osobo,,1,1"ch na poclstarvie art. 2l RODO.

- przenoszenia dan;-,ch osoborrlch na podstarvie aIt. 20 lłODO.

9) iVla Pani/Pan prarvo rvniesieIiia skargi do orgaIlu nadzorczego" cz1,1i Prczesa Urzędu Ochronl,Dan;,ch Osobow,ych (ul, Stari,ki 2.00-193

\\'arszalra). gdl,uzna Pani/Pan. że przet\\,alzanie Pani/Pana clanl,ch osoboul,ch narusza przepisl,RODO.

l0) \\'przlpadku przetrvarzania danl,ch osoborllch na podstarvie rł_vraźonej przez Panią/I)ana zgodl,posiada Pani/Pan prarr-o do cofnięcia

zgod1 lr dolrolnynl nlolnencie bcz rvpłl,iiu na zgodność z prawem przet\\arzania. którego dokonano przez cofnięciem zgod1,.

ll) Podanie danl,ch osoborł,ych jest crbowiązkolre z uwagi na rvymogi ustawo\\,e lub umorrne. a rl pozostałynl zakresie jest dclbrorrolne,

Konsekrlenc.ją nicpcldania dan;-,ch osoborilch rtroze blć np. brak mozliwości realizac,ji czl,nn<rści statuto\rych lub niezalvarcie unlo\\\,

l2) Zródlem Pani/I'ana clanych osoborilch rnogą blć osobl,fizl"czne lub poclnliotl,publiczne (np. rodzice dziecka rr przlpaclku rrrv.

uporrażnienia Pani/Pana clo odbioru ilziecka z placórlki). Zróclło clunlch osobo\\\,ch zostanie podane przy,kontakcie z PaniąPanem.

l3) Pani/Pana dane osobor.ve nie będą przet\\arzane lr sposób zautomatyzowan1,oraz nie będą podlegał_v prof'ilolraniu.

l-ł) PaniiPana dane osobor.ve nie będą przekaz1,lvirne do państr,r,trzecich.



1,o?.yshune v sposób ittlt_|, ttiż od osob_t,, której dune doą,czq)

(szczegó}clrte inlbrnlacle rr sprarrie przet\\alzania danrch osobor.v,vch)

Szkola Podstarvorra nr 3 im. Władl,slalra Jagicllr rr Brodnic,l,

Starr praun! na dzień, l l ri,rześnia 2020 r,

Knlegorie dnn1 ch
ośobos,\ ch:

(-rl prrrt*lrrzrnił rlrlrlcll osobol1cll: ('zlr przetrr lrzłnir (lnnl,ch o§obo\\tch: ()dbiorc\ (linvch osobot\\ ch:

I'czniowie Reaiizacja zadań dydakrycznych, wychowawczych i opiekuńczych zgodnie z

ustawą ż dnia 14 gfudnia 2016 t - Prawo oświatowe (tj, Dz-U- z2020 r. poz.9I0

z późn zm.), na podstawie art- 6 ust- 1 lit, c RoDo,

Czas wynikający z przepisów

szczęgólnych w zależności od potrżeb dla

Llórych są gromadzone (np. arkusze ocen

przechowywane są przez okres 50 lat),

np

l or3an prorvadzącr jerJnostkę.

] podni(rlY ze*,netlzne realizr!ące:

- zadania z zakresu bezpieczeństrva i higien1 placr.

- zadąnia z zakresu dostarczenia prograrnu obsIugrrjacego

dziennik elektronicznl.

- uadania z zakre,u ar.l siz.li]i J-kL.rlrent.r.ri ,\e\nctllnśi

RodZiC. lub
prłwni
opickunolr ie

Realizacja zadań dydaktycznych, uychowawczych i opiekuńczych dźeci

własnych, przysposobionych Jub nad którymi spramje się pieczę zastępczą

zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 20 1 6 r - Prawo oświatowe (t,j Dz U z 202a

r, poz- 9l0 z pó^. zm ), na podstawie alt, 6 ust, 1 lit, c RoDo,

Czas wynikający z przepisów

szczęgólnychw za|eżności od potrzeb dla

których są gromadzone (np arkusze ocen

przechowywane są przez ok.e§ 50 lat),

np

l organ prowadzący jednostkę,

2. podmioty zewnętrzne realiające:

- zadmia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,

- admia z zakesu do§tarczenia progrumu obsfugującego

dziemik elektronicay,

- zadmia z za(lesu achiwizacji dokumenlacji wemęUaej

Kandydaci
podczns rekrutac,ii
nn uczniórr

Realizacja naboru, zgodnie z paepismi rozdziału 6 ustavy ż dnia 14 grudnia

2016 r - Prawo oświatowe (tj, Dz, U, z2020 r. poz- 9I0 zpóźn m.), na

podstawie m. 6 ust, 1 lit c RoDo,

Czas przewidziany w alt, 160 W, ustawy

tj,:

- Kandydaci przy.jęci - nie dłużej niż do

końca okresu, w którym uczeń korzysta z

wychowmia w placówce.

- Kandydaci nieprzyjęci - okes.oku,

np,

i. orgm prowadzący jednostkę,

2. podmioty zewnętlae realizujące:

- zadania z zaklesu bezpieczeństwa i higieny pracy,

- zadmia z zakresu archiwizacji dokumentacji wewnętrznej

Pracownic1 Zatrudnimie, pomoc soĄalna orabezpieczeństwo i orgmizacja pracy na

podstawie ań 6 usl, ' ]i!, c RoDo zgodnie z,

a) prżepi§ami ustawy Kańa nauczyciela i kodeksu pracy, które

regulują sprawy aiązane z pracomikami pedagogicaymi

lub

b) przepismi ustawy o pracownikach smorządowych i kodeksu

pracy, które regulują sprawy mięue z pracownikami

niepedagogicznymi,

Czas przewidziany przepismi prawa

maksymalnie wynoszący 50 1at (np,

dowody niezbędnę przy ustaimiu

podstawy świadczeń emerytalnych lub

rentowych) lub do momentu odwołmią

zgody w przypadku gromadzenia danych

osobowych za Pani/Pana zgodą,

np.

1 orgm prowadzący jednos&ę,

2, podmioty żeMętżne realiające:

- zadmia z zakresu medycyny pracy,

- zadnia z zakleslbezpieczeńsva i higieny pracy,

- zadnia z zaklesu dostrczenia progrmu obsługuj ącego

dżennik elektronicay,

- zadania z zakresu archiwizacj i dokumentacj i wewnętrznej

Knnd}dnci do
pracy

Przeprowadzanie akfu alnego po§tępowania rekrutacyjnego ore przyszłych

postępowań rekfutacyjnych na podstawie ań. 6 ust, 1 lit. a RoDo zgodnie z

altualnie obowiąającymi przepismi prawa pracy - kodeksem pracy i ustawmi

reguiującymi zamdnienie w oświacie,

Czas przerr,idziany przepisanli prarva

naksl,malnie *ynoszacy,_} rniesiace lub do

momenlu odlvolania zgodl rr przvpadku

gromadzenia danych osol orwch za

Panil'Pana zgoda / Czas 2 1at liczonvch od

zakończenja roku rv kióry,m doLament}

aplikacljne zostaly zlozone

Nie dotycży

kon trn hcn ci Realizacja zawańej umowy lub innych świadczeń na podstawie udzielonej zgody

i dla celów wynikających z pramie uzasadnionych interesów Administratora, w

tym w szczególności w celu realizacji umowy, rozpatrywania skarg i mioskóą w

celu wystawiania faktur, prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji

podatkowej, na podstawie aft, 6 ust, 1 lit, c RoDo w eiŁk! z art-'74 !s1- 2

ustawy z dnia 29 wześnia 1994 . o rachunkowości (tj, Dz- U- z2019 ( poz- 35I,

IĄ95, poz. I5'1 1, l poz. 168a orM z 2020 r poz, 568). w przypadku ewentualnych

sporów dane o§obowe mogą być róMież przeMezane w celu dochodżenia

roszczeń bądź obrony praw Administratora na podstawie rt. 6 u§t. 1 lit, fRoDo.

Czas przechowywania dokumentacji

księgowej i podatkowej w celu

dokonywmia rozliczeń wynikający z

przepisów prawa (np. 5 lat od zakończenia

roku, w lftórym została §ystawiona

fakfura),

np,

l, organ prowadzący jednostkę,

2, podmioty zęMętlae rea]iające:

- zadmia z zakesu achiwizacji dokumentacji wewnętrznej

Beneficjencj ZFŚS Funkcjonowanie Zakładowego Fundusa Świadczeń Socjalnych na podstawie

ustawy z dnia 04 marca ] 994 r o zakładowym fundusa świadczeń socjalnych

(l j. Dz. U. z 2020 l, poz, 1070) ore an, 6 ust. 1 lit, c RoDo,

Czas maksymalnie wynoszący 5 lat (okres

przechowywania dokumentacji księgowej i

podatkowej wynikający z przepisów

prawa).

np.

l organ prowadzący jednos*ę,

2, podmioty zewnętrzne realiającel

- zadnia z zakręsu bęzpieczeństwa i higieny pracy,

- zadaia z zakresl uchiwizacji dokumentacji wemętrmej

3 - oryanizacj a niązkow a,

osob!,odbierajłce
dzieci z telenu
plł có*,ki

Llmożli\\ienie osobom upow.źnjonrJn odbiór dziecka z p]acolvki na podstarrie

art 6ust llil eRoDo
CZas zakończenia roku szkolnego rv

któryn] dziecko ukończvło ] rok 
^cia

Ńe dotyczy



oBlEKT MoNlToRowANY
Kltru.ula inJbrmacyjnct vl,nikajclca ze spelnienia obov,icl:ku infbrnlucl,f nego

v, o b e c o s ó b obj ęty c h m o n it o r i n gi el n w i 1j nl, llt

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Jagielły lv Brodnicy

Stan prawny na dzień: l l września 2020 r.

l) Administratorell systenlu llronitoringu rvizl,jnego jest Szkoła Podstar.vor,va nr 3 inl. Wladysława Jagiełłi, lv Brodnicy.

która reprezentuje Dyrektor jednostki.

Dane teleadręsowe: ul. Wiejska 6, 87-300 Brodnica. tel, (056) 49 824 l0. adres e-nlail: sekretarz@sp3brodnica.pl.

2) Adnrinistrator \yyznaczył lnspektora Ochrony Danych, którego funkcje pełni Pani Monika Ratkowska, z który,rn mozna

kontaktolvać się poprzez poczte elektroniczna pod adresem e-mai1: iod@sp3brodnica.pl oraz korespondencl,jnie na adres

Administratora.

3) Monitoring stosowany jest w celu ochron},rnienia oraz zapewllierlia bezpieczeristwa na tert,nie tnoIlitororranvlll lla

podstar.vieaft. l08austawyzdnial4grudnia20l6r.-Prawoośrviatorł,e(t.j.Dz.U.z2,020r,poz,9l0zpóźn.znl.).ar1.

22: usta,"v}" zdnia26 czer\,vca I9]4 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z2020 r. poz. 1320) izgodnie zart.6 ust. l lit. e. f
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego iRad,v" (IJE)20161619 zdnia 27 kwietnia 2016r, w sprawie ochrony,osób

fizl,czny,ch lv związku z ptzet\.yarzaniem danych osobowych i w sprarł,ie swobodnego przepĘwu takich dany,ch oraz

uchy,lenia dyrektywy 95/46iWE (zlr,,anego rólvnież ogólnyn roz_porzadzenienl o ochronie danych lub RODO).

.ł) Zapisy,z nlonitoringu przechor.vyrł,ane będą r,v okresie maksymalnie w}noszacvnl 3 nriesiace. co rv1,,nika z przepisór.v

prar.vatj, art.22) s\3 ustaw},zdnia26 czerwca l9]4r. Kodekspracy(t.j. Dz.U.z2020r. poz. l320)iart. l08aLrst..l

ustawv z dnia l4 grudnia 20l6 r, - Prawo ośr.viatowe (tj. Dz. U. z202,0 r. poz.9l0 zpoźn. zm.).

5 ) Osoba zare_iestrowan a przez systeln rnonitoringu ma prawo:

- dostepu do dan,vch osobowych na podstalvie al,t. l5 RODO,

- ograniczenia przetwarzania, o ile wl,stepują przesłanki określone w afi. l8 RODO.

6) Osobie zare_jestrowane_j przez s),steIll nlonitoringu przysługuje prawo lvniesierria skargi do organu nadzorczego. cz.vli

Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobolvy,ch (ul. Stawki 2,00-193 Warszarva). gdy uzna Pani/Pan. ze przetwarzanie

Pani'Pana dan,vch osobowych narusza przepisy RODO,

7) Odbiorcanri danych osobowy,,ch moga byc wyłacznie podmiofy upra,"vnione do uzyskania danych osoborrl,ch na

podstar.vie przepisów prawa lub uprzednio udzielonych zgód.

8) Rejestrowanie obrazu obejmuje obszary niźej wymienione:

Wervnątrz bLrdynku szkoły, podstalvowej Na zer.vnatrz budynku szkoły podstawowej

- koI1tarz pod salą sportowa.

- kot "tarz w piwnicy.

- korytarz na pafierze,

- korytarz na I piętrze,

- korytarz na II piętrze,

- rvejście do szkoĘ od strony Lrl. Wiejskiej,

- lvejście do szkoły od strony tarasu szkolnego,

- przejście na halę spol,tową,

- śli,ietlica szkolna.

- obszar od stron;,, ul. Wiejskiej,

- przejazd przez branle wjazdową,

- teren małego tarasu szkolnego,

- teren dużego tarasu szkolnego,

- teren boiska szkolnego.

- teren ogrodu.

- obszar z lervej strony budynku.
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