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Informacja o przetwarzaniu danych Pani/Pana i dziecka,  

którego jest Pani/Pan przedstawicielem ustawowym/opiekunem prawnym 

 

Niniejszym informujemy Panią/Pana, że przetwarzamy dane osobowe Pani/Pana 

dziecka/podopiecznego, które Pani/Pan przekazała/ał nam podczas procedury przyjęcia dziecka/ 

podopiecznego do szkoły, wywiadu/rozmowy  z dyrektorem, wychowawcą, psychologiem, wypełniając 

kwestionariusze czy zgłoszenia uczestnictwa w akcjach wyjazdowych (wycieczki, obozy), przekazując 

kopie orzeczeń i opinii. 

 

 

Szczegóły dotyczące informacji o przetwarzaniu danych osobowych Pani/Pana/dziecka/ podopiecznego 

znajdują się poniżej.  

 

I. Administrator danych osobowych 

Zespół Społecznych Szkół Specjalnych „Dać Szansę” STO, z siedzibą w Warszawie jest 

Administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka/podopiecznego. 

 

II. Cele i podstawy przetwarzania 

 dla potrzeb niezbędnych do realizacji świadczeń usług dydaktyczno-wychowawczych                     

i opiekuńczych na podstawie zawartej umowy z organem prowadzącym szkołę  

(podstawa art. 6 ust 1 lit. b RODO); 

 w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej 

potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem  

(podstawa z art. 6 ust 1 lit. f RODO). 

 w celach promowania działań statutowych szkoły oraz jej organu prowadzącego na podstawie 

zgody (podstawa z art. 6 ust 1 lit. a RODO) 

 

 

 

III. Kategorie danych Pani/Pana dziecka/podopiecznego, które przetwarzamy  

- art. 14.1.d. RODO 

Dane zwykłe: 

 Podstawowe dane identyfikacyjne tj. imię, nazwisko, PESEL, mail, adres 

 Dane identyfikacyjne rodziców/opiekunów prawnych 

 Dane identyfikacyjne osób upoważnionych do odbioru dzieci z placówki 
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Dane wrażliwe: 

 Dane dotyczące zdrowia fizycznego 

 Dane dotyczące zdrowia psychicznego 

 Dane dotyczące niepełnosprawności 

 Dane dotyczące udziału dziecka w imprezach wyjazdowych, w tym wycieczkach i obozach 

 Dane dotyczące ryzykownych sytuacji oraz trudnego zachowania 

 Wizerunek 

 Nagrania wideo 

 Nagrania dźwięku 

 

IV. Odbiorcy danych 

 

Dane osobowe Pani/Pana dziecka/podopiecznego możemy udostępniać następującym kategoriom 

podmiotów: 

 organom administracji publicznej  

 organom prowadzącym i nadzorującym szkołę 

 podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu tj. firmie 

księgowej, prawniczej, informatycznej i ubezpieczeniowej. 

Nie przekazujemy danych Pani/Pana dziecka/podopiecznego poza teren Polski / UE / Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego. 

 

V. Okres przechowywania danych 

1. Dane Pani/Pana dziecka/podopiecznego pozyskane dla potrzeb niezbędnych do realizacji świadczeń 

usług dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych przechowujemy na czas trwania nauki dziecka               

w szkole. 

2.  Dane Pani/Pana dziecka/podopiecznego dotyczące przebiegu nauczania są archiwizowane na czas 

przewidziany prawem. 

 

VI. Pani/Pana prawa: 

Przysługuje Pani/Panu: 

 prawo dostępu do danych Pani/Pana dziecka/podopiecznego oraz otrzymywania ich kopii 

 prawo do sprostowania (poprawiania) danych Pani/Pana dziecka/podopiecznego 

 prawo do usunięcia danych 

Jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali dane Pani/Pana dziecka/ 

podopiecznego, może Pani/Pan zażądać, abyśmy je usunęli. W celu wykonania swoich praw proszę                  

o skierowania swojego żądania pod adres: 02-639 Warszawa, ul. Głogowa 2b lub 

sekretariat@dacszanse.edu.pl . 

  ograniczenia przetwarzania danych 
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Może Pani/Pan zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych Pani/Pana dziecka/podopiecznego 

wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli 

Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane na temat Pani/Pana dziecka/podopiecznego lub 

przetwarzamy je bezpodstawnie lub nie chce Pani/Pan, żebyśmy je usunęli, bo są Pani/Panu potrzebne 

do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Panią/Pana sprzeciwu 

względem przetwarzania danych. 

 prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych 

W każdej chwili ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które 

przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody. Cofniecie zgody nie będzie wpływało na zgodność               

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. W 

celu wykonania swoich praw proszę o skierowania swojego żądania pod adres: 02-639 Warszawa, ul. 

Głogowa 2b lub sekretariat@dacszanse.edu.pl . 

 prawo do wniesienia skargi  

Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzamy dane Pani/Pana dziecka/podopiecznego niezgodnie z prawem, 

może Pani/Pan złożyć w tej sprawie skargę do organu prowadzącego szkołę tj. Samodzielnego Koła 

Terenowego STO z siedzibą w Warszawie przy ul. Głogowej 2B oraz do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

 

VII. Informacja o wymogu  podania danych zastosowanie przy zbieraniu danych  

 

Podanie przez Panią/Pana danych Pani/Pana dziecka/podopiecznego  jest: 

 niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 

 warunkiem zawarcia umowy z organem prowadzącym szkołę  

Jeżeli nie podasz danych: 

 organ prowadzący szkołę może odmówić zawarcia umowy 

 organ prowadzący szkołę może odmówić realizacji umowy 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………… 

                                                                                                                   zapoznałam/łem się 


