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PLAN WYKŁADU
Część I

• Podstawy prawne i zasady realizacji obowiązku informacyjnego
Dlaczego i w jakim celu szkoła realizuje obowiązek informacyjny?
Jaka jest treść obowiązku informacyjnego?
• Możliwe formy realizacji obowiązku informacyjnego
W jaki sposób szkoła może zrealizować obowiązek informacyjny?
Jak sprawić aby obowiązek informacyjny był jasny i zrozumiały?
• Realizacja obowiązku informacyjnego w praktyce
Omówienie najczęstszych pytań i wątpliwości na przykładach
Część II

• Pytania

PODSTAWY PRAWNE I ZASADY REALIZACJI
OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO
Dlaczego szkoła musi realizować obowiązek informacyjny ?
• Szkoła przetwarza szereg danych osobowych.
• Szkoła decyduje o tym, w jakim celu i w jaki sposób przetwarza dane
tych osób – jest administratorem.

• Administrator podczas pozyskiwania danych osobowych podaje
osobie, której dane dotyczą informacje – realizuje obowiązek
informacyjny.
• Zasada przejrzystości i rzetelności (art. 5 ust. 1 lit. a RODO).

PODSTAWY PRAWNE I ZASADY REALIZACJI
OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO
Jaka jest podstawa prawna ?
• Art. 13 RODO – szkoła zbiera dane od osoby, której dane dotyczą:
 osoba sama świadomie przekazuje szkole swoje dane (np. osoba
wypełnia formularz),
szkoła zbiera dane od osób poprzez obserwację (np. monitoring
wizyjny).
• Art. 14 RODO – szkoła zbiera dane osoby, której dane dotyczą
z innych źródeł:
 od innych administratorów (np. wymiana między szkołami),
 od innych osób.

PODSTAWY PRAWNE I ZASADY REALIZACJI
OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO
Kiedy szkoła musi spełnić obowiązek informacyjny ?
• Art. 13 RODO – szkoła zbiera dane od osoby, której dane dotyczą
 podczas pozyskiwania jej danych osobowych
 rodzic dziecka wypełnia na zebraniu formularz podając swój adres
poczty elektronicznej – klauzula informacyjna może być zawarta na
formularzu
 szkoła zamieściła ogłoszenie o pracę na swojej stronie internetowej –
klauzula informacyjna może być zawarta pod tym ogłoszeniem
 szkoła organizuje koncert i wysyła zaproszenia – obowiązek
informacyjny może być na zaproszeniu (pierwsza warstwa)

PODSTAWY PRAWNE I ZASADY REALIZACJI
OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO
Kiedy szkoła musi spełnić obowiązek informacyjny ?
• Art. 14 RODO – szkoła zbiera dane osoby, której dane dotyczą
z innych źródeł:
 w rozsądnym terminie po uzyskaniu danych osobowych, najpóźniej
w ciągu miesiąca – 1 miesiąc,
szkoła zbiera dane osobowe w celu komunikacji z osobą, które dane
dotyczą – przy pierwszej takiej komunikacji z osobą lub krócej niż
1 miesiąc,
 szkoła chce ujawnić dane osobowe innemu odbiorcy – najpóźniej
przy ich pierwszym ujawnieniu – krócej niż 1 miesiąc.

PODSTAWY PRAWNE I ZASADY REALIZACJI
OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO
Kiedy szkoła musi spełnić obowiązek informacyjny ?
• Zmiany w informacjach, o których mowa w art. 13 i 14 RODO.
• Szkoła musi poinformować osoby, których dane przetwarza kiedy:
 zmieni się cel przetwarzania,
 zmieni się tożsamość administratora,
 zmiana sposobu, w jaki osoby, których dane dotyczą, mogą
wykonywać swoje prawa.

• Szkoła realizuje obowiązek informacyjny bez względu na podstawę
prawną przetwarzania.

CEL REALIZACJI OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

• Świadomość osoby, której dane dotyczą, że szkoła przetwarza jej dane
osobowe.
• W jakim celu szkoła realizuje ten obowiązek, np.:
 osoby zatrudnione w szkole wiedzą, jakie ich dane osobowe szkoła
przetwarza,
 osoby, które zostały zaproszone na cykl koncertów wiedzą, że szkoła
przetwarza ich dane kontaktowe do dnia ostatniego koncertu,
rodzice uczniów wiedzą, że szkoła przetwarza dane w postaci
wizerunku ich dziecka bo w szkole jest monitoring wizyjny.

JAKIE INFORMACJE SZKOŁA MUSI PRZEKAZAĆ OSOBIE,
KTÓREJ DANE DOTYCZĄ?
Treść klauzuli informacyjnej

• 1. Tożsamość administratora i dane kontaktowe

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SZKOŁA ……..
z siedzibą w …………….., przy ul. ………………………..
Szkoły publiczne w swoich klauzulach informacyjnych błędnie
wskazują jako administratora Dyrektora Szkoły!

JAKIE INFORMACJE SZKOŁA MUSI PRZEKAZAĆ OSOBIE,
KTÓREJ DANE DOTYCZĄ?
Treść klauzuli informacyjnej

• 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

W placówce wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, można się z nim
skontaktować za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub
poczty tradycyjnej:
tel.: …
e-mail: …
adres: …

JAKIE INFORMACJE SZKOŁA MUSI PRZEKAZAĆ OSOBIE,
KTÓREJ DANE DOTYCZĄ?
Treść klauzuli informacyjnej

• 3. Cel przetwarzania i podstawa prawna
Celem przetwarzania przez placówkę jest wypełnianie obowiązków
publicznych nałożonych na nią przepisami prawa.
W przypadku danych osobowych dzieci jest to przede wszystkim
realizacja zadań oświatowych, dydaktycznych i wychowawczych,
zagwarantowanie dziecku bezpieczeństwa oraz wypełnianie obowiązku
dotyczącego uzupełnienia i prowadzenia dokumentacji przebiegu
nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.
Placówka przetwarza również dane osobowe pracowników
i kontrahentów w celu prawidłowej realizacji umów o pracę bądź
innych umów zlecenia.

JAKIE INFORMACJE SZKOŁA MUSI PRZEKAZAĆ OSOBIE,
KTÓREJ DANE DOTYCZĄ?
Treść klauzuli informacyjnej

• 3. Cel przetwarzania i podstawa prawna
W ramach wykonywania ustawowych obowiązków nasza placówka
przetwarza dane osobowe uczniów, ich rodziców lub opiekunów
prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) lub art. 9 ust. 2 lit. g) RODO,
czyli wypełnienia przez szkołę obowiązku, w ściśle określonych celach
oraz zakresie, na podstawie konkretnych przepisów prawa.
Przepisy te znajdują się przede wszystkim w ustawie …
W niektórych przypadkach podstawą przetwarzania danych osobowych
uczniów, ich rodziców lub opiekunów prawnych jest zgoda tj. art. 6 ust.
1 a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO. Zgoda taka może dotyczyć np.
przetwarzania danych osobowych w zakresie wizerunku.

JAKIE INFORMACJE SZKOŁA MUSI PRZEKAZAĆ OSOBIE,
KTÓREJ DANE DOTYCZĄ?
Treść klauzuli informacyjnej

• 4. Prawnie uzasadniony interes (jeżeli dotyczy)
• 5. Informacje o przekazywaniu danych do państwa trzeciego

Placówka nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich
i organizacji międzynarodowych, chyba że pozyska na to odpowiednią
zgodę.

JAKIE INFORMACJE SZKOŁA MUSI PRZEKAZAĆ OSOBIE,
KTÓREJ DANE DOTYCZĄ?
Treść klauzuli informacyjnej

• 6. Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców

Szkoła będzie udostępniać dane osobowe, jeśli będzie się to wiązało
z realizacją uprawnienia bądź obowiązku wynikającego z przepisu
prawa. Placówka powierza również przetwarzanie danych osobowych
określonej grupie podwykonawców. Zazwyczaj są to firmy
informatyczne wspomagające działalność placówki od strony
technicznej. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe na rzecz
placówki będzie również Biuro Finansowe, które wspiera naszą
działalność od strony płacowej, księgowej i administracyjno-prawnej.

JAKIE INFORMACJE SZKOŁA MUSI PRZEKAZAĆ OSOBIE,
KTÓREJ DANE DOTYCZĄ?
Treść klauzuli informacyjnej

• 7. Okres przechowywania danych, a gdy nie jest to możliwe
kryterium ustalania tego okresu
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia
postępowania rekrutacyjnego.
Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do
realizacji celu przetwarzania tj. na czas organizacji, przebiegu oraz
ogłoszenia wyników i promocji Konkursu „…”.

JAKIE INFORMACJE SZKOŁA MUSI PRZEKAZAĆ OSOBIE,
KTÓREJ DANE DOTYCZĄ?
Treść klauzuli informacyjnej

• 8. Informacje o prawach osób, których dane dotyczą

Ma Pan/Pani prawo:
- dostępu do swoich danych osobowych,
- sprostowania nieprawidłowych danych,
- żądania usunięcia danych,
- żądania ograniczenia przetwarzania danych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
- przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób
zautomatyzowany na zasadach przewidzianych w art. 20 RODO.

JAKIE INFORMACJE SZKOŁA MUSI PRZEKAZAĆ OSOBIE,
KTÓREJ DANE DOTYCZĄ?
Treść klauzuli informacyjnej

• 9. Informacje o prawie do cofnięcia zgody

Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy na podstawie zgody.
Udzielona zgoda może zostać wycofana przez Panią/Pana w dowolnym
momencie.

JAKIE INFORMACJE SZKOŁA MUSI PRZEKAZAĆ OSOBIE,
KTÓREJ DANE DOTYCZĄ?
Treść klauzuli informacyjnej

• 10. Informacje o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem
przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Administratorzy (szkoły publiczne) często nie wskazują jaki podmiot
jest organem nadzorczym i nie podają jego danych kontaktowych!

JAKIE INFORMACJE SZKOŁA MUSI PRZEKAZAĆ OSOBIE,
KTÓREJ DANE DOTYCZĄ?
Treść klauzuli informacyjnej

• 11. Informacje o obowiązku lub dobrowolności podania danych
i konsekwencjach niepodania danych
W przypadku zgód, podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe.
W przypadku umów, podanie danych jest konieczne dla zawarcia
umowy.
Jeśli jednak podanie danych wynika z przepisów prawa, to jest ono
obowiązkowe. Niepodanie danych wiązać się będzie z konsekwencjami,
np. nieprzyznanie świadczenia itd.

JAKIE INFORMACJE SZKOŁA MUSI PRZEKAZAĆ OSOBIE,
KTÓREJ DANE DOTYCZĄ?
Treść klauzuli informacyjnej

• 12. Informacje o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych

Dane osobowe nie będą podlegają profilowaniu
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

ani

JAKIE INFORMACJE SZKOŁA MUSI PRZEKAZAĆ OSOBIE,
KTÓREJ DANE DOTYCZĄ?
Treść klauzuli informacyjnej

• Szkoła pozyskuje dane nie od osoby, której dane dotyczą – art. 14
RODO - ma obowiązek wskazać dodatkowo informację o źródle
danych.
Upoważnienie przez rodzica osoby trzeciej (np. babci) do odebrania
dziecka ze szkoły.

W JAKI SPOSÓB SZKOŁA MOŻE REALIZOWAĆ OBOWIĄZEK
INFORMACYJNY ?
• Forma pisemna/dźwiękowa
• Warstwowe przekazywanie informacji
• Łączenie różnych form informowania
• Realizacja obowiązku informacyjnego może różnić się między
szkołami. Każda szkoła ma inną strukturę, inne zaplecze technicznoorganizacyjne, innych uczniów itp.
• Szkoła – jako administrator, powinna dostosować sposób i treść
obowiązku informacyjnego, tak aby przekazywana informacja była
prosta, łatwa w odbiorze i zrozumiała dla osoby, której dane dotyczą.

KIEDY SZKOŁA NIE MUSI REALIZOWAĆ OBOWIĄZKU
INFORMACYJNEGO ?
Wyłączenia z obowiązku przekazywania informacji

• Art. 13 RODO – kiedy osoba, której dane dotyczą już o tym wie
– w tym konkretnym zakresie.
• Art. 14 RODO:
- osoba, której dane dotyczą dysponuje już tymi informacjami,
- udzielenie takich informacji okazuje się niemożliwe lub wymagałoby
niewspółmiernie dużego wysiłku,
- kiedy obowiązek ten może uniemożliwić lub poważnie utrudnić
realizację celów takiego przetwarzania,
- pozyskiwanie lub ujawnianie jest wyraźnie uregulowane prawem Unii,
- obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej.

PRZYKŁADY NIEPRAWIDŁOWEJ REALIZACJI OBOWIĄZKU
INFORMACYJNEGO
Przykład 1

Administratorem Pani/Pana/Ucznia danych osobowych w Szkole
Podstawowej nr … im. … jest Dyrektor Szkoły, z siedzibą przy
ul. Urzędowej 1 w …
- przykład dotyczy szkoły publicznej

PRZYKŁADY NIEPRAWIDŁOWEJ REALIZACJI OBOWIĄZKU
INFORMACYJNEGO
Przykład 2

Monitoring stosowany jest w szkole od 2007 r. w celu zapewnienia
bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły oraz ochrony mienia.
Zapisy z monitoringu są przechowywane na dysku rejestratora i na
bieżąco nadpisywane.

PRZYKŁADY NIEPRAWIDŁOWEJ REALIZACJI OBOWIĄZKU
INFORMACYJNEGO
Przykład 3

Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres niezbędny do
realizacji celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie
wymaganym przez przepisy prawa.

PRZYKŁADY NIEPRAWIDŁOWEJ REALIZACJI OBOWIĄZKU
INFORMACYJNEGO
Przykład 4

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

NAJCZĘŚCIEJ POJAWIAJĄCE SIĘ PYTANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO PRZEZ SZKOŁĘ

• Pytanie:
Czy należy komunikować
w przedszkolu / szkole ?

obowiązek

informacyjny

dzieciom

NAJCZĘŚCIEJ POJAWIAJĄCE SIĘ PYTANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO PRZEZ SZKOŁĘ

• Pytanie:

Jak powinien wyglądać obowiązek informacyjny w zakresie
rozpowszechniania wizerunku ucznia na stronie / fanpage’u
facebooka?

NAJCZĘŚCIEJ POJAWIAJĄCE SIĘ PYTANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO PRZEZ SZKOŁĘ

• Pytanie:

Jak zrealizować obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania
danych z art. 10 RODO – danych dotyczących wyroków skazujących
i czynów zabronionych?

NAJCZĘŚCIEJ POJAWIAJĄCE SIĘ PYTANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO PRZEZ SZKOŁĘ

• Pytanie:

W szkole jest monitoring wizyjny.
Czy wystarczy sam znak graficzny kamery w tzw. pierwszej warstwie
obowiązku informacyjnego?

PYTANIA ZADANE PODCZAS WEBINARIUM
Pytanie nr 1

Czy przy przeniesieniu ucznia do innej szkoły należy poinformować rodzica,
że szkoła przekazała dane o uczniu?
W takim przypadku szkoła przekazująca dane o uczniu nie jest zobowiązana do
poinformowania o przekazaniu danych osobowych. Szkoła otrzymująca dane
staje się administratorem co oznacza, że to na niej spoczywają wszelkie
obowiązki z tym związane.

PYTANIA ZADANE PODCZAS WEBINARIUM
Pytanie nr 2

Czy jeśli organizator konkursu przygotowuje dla rodziców zgody na udział
dziecka w konkursie ale nie spełnia obowiązku informacyjnego to szkoła
może domagać się informacji, czy musi to zrobić rodzic?
W sytuacji, kiedy konkurs organizuje podmiot zewnętrzny – nie szkoła, to jest
on administratorem danych osobowych osób, których dane przetwarza.
Organizator zbiera zgody od rodziców, zatem to on pozyskuje dane osobowe
i na nim ciąży realizacja obowiązku informacyjnego. W obowiązku tym może
wskazać szkołę, jako odbiorcę danych – jeżeli szkole będą udostępniane te
informacje. Informacji od organizatora, czyli spełnienia przez niego obowiązku
informacyjnego może domagać się każda osoba, której dane dotyczą (w tym
przypadku rodzice bądź opiekunowie prawni dzieci).

Pytania ?
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