
RODO 

w szkole 



Czym są dane osobowe 

Danymi osobowymi - są wszelkie informacje 

umożliwiające zidentyfikowanie osoby fizycznej. 

 

Danymi osobowymi nie są pojedyncze informacje 

o dużym stopniu ogólności,  

np. nazwa ulicy i numer domu,  

ale… w połączeniu kilku informacji  

np.  Jan Kowalski zam. ul. Księżycowa 1 Nowy 

Dwór Mazowiecki –  stanowi daną osobową. 



•  imię 

• nazwisko 

•  adres zamieszkania 

•  PESEL 

•  numer i seria dowodu 
osobistego 

•  wykształcenie 

•  zawód/miejsce pracy 

•  płeć 

•  numer telefonu  

 
Dane zwykłe 

• przekonania religijne 

• przynależność wyznaniowa, 

• stan zdrowia w tym OPINIE I ORZECZENIA 

• skazania 

• orzeczenia o ukaraniu 

• orzeczenia wydane przed sądem lub 
urzędem 

 

Dane wrażliwe 
(sensytywne, szczególnie 
chronione)  

Dwa rodzaje danych 

osobowych przetwarzanych 

w szkole 



PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

 

TO WSZYSTKIE OPERACJE,  

 

JAKIM PODDAWANE SĄ INFORMACJE, NP.: 
 

 zbieranie (gromadzenie) 

 przechowywanie 

 udostępnianie 

 zmienianie 

 przekazywanie 

 utrwalanie 

 opracowywanie 

 usuwanie (niszczenie, modyfikacja). 
 



Zapewniamy Państwa o tym, że zarówno 

Państwa dane jak i dane Państwa dzieci 

przetwarzane są w sposób  

bezpieczny i zgodny z prawem 
 

Nie przetwarzamy ani nie 

przechowujemy innych danych niż te,  

które są niezbędne do realizowania  

procesu dydaktyczno-wychowawczego. 



 

Przypominamy, że Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1  
z siedzibą przy ul. Młodzieżowej 1 
w Nowym Dworze Mazowieckim  

 

przetwarza dane osobowe uczniów,  ich rodziców a także 
osób upoważnionych do odbioru dziecka ze szkoły.  

 

Przetwarzamy dane w związku z realizacją przepisów 
prawa, tj. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 

r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681 i 1818) a także na podstawie 
odrębnych zgód na przetwarzanie danych osobowych. 

 

Pełna treść klauzuli informacyjnej, jest umieszczona na stronie internetowej Szkoły  

https://www.zs1.nowydwormaz.pl/1150,ochrona-danych-osobowych.  



RODO A 

WIZERUNEK 



Wizerunek 

Wizerunek, utrwalony poprzez nagranie/zdjęcie, 

może wskazywać takie cechy jak niepełnosprawność, 

przynależność do grupy etnicznej, klasy, mniejszości 

narodowej albo poglądy polityczne. 

 

 RODO wprowadza specjalną kategorię danych 

osobowych – dane biometryczne. W ich zakres wchodzi 

na przykład wizerunek twarzy, dane daktyloskopijne, 

kształt tęczówki, kształt ucha, analiza pisma lub sposób 

poruszania się. Elementy te wchodzą również w zakres 

definicji wizerunku. 

 

 



Wizerunek 

Informujemy, że Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 przetwarza 

wizerunki (uczniów, ich rodziców i opiekunów prawnych a także 

osób upoważnionych do odbioru uczniów) w związku z: 

 

 funkcjonowaniem systemu monitoringu wizyjnego (realizowanego 

na podstawie przepisów prawa, tj. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 

oświatowe) w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom 

przebywających na terenie szkoły, 

 promocją szkoły i osiągnięć uczniów – na podstawie zgód 

na przetwarzanie danych osobowych. 



Wizerunek 

Wizerunek nie podlega tylko przepisom 

o ochronie danych osobowych, ochrona wizerunku 

przewidziana jest również 

w prawie autorskim.  

 

Działanie prawa autorskiego rozpoczyna 

się w momencie publikacji, zrobionego 

zdjęcia/materiału wideo, polegającej 

na udostępnieniu go szerokiemu kręgowi odbiorców. 

 



 

Administratorem danych osobowych 

 przetwarzanych w celach zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywających na 

terenie szkoły a także promocji szkoły i osiągnięć uczniów  

jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1  

z siedzibą przy ul. Młodzieżowa 1  

w Nowym Dworze Mazowieckim  

 

.  

 



 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1  

NIE PONOSI odpowiedzialności za przetwarzanie 

i rozpowszechnianie przez rodziców danych osobowych,  

w tym również wizerunków uczniów lub innych rodziców  

(np. wykonywanie zdjęć, filmów na terenie szkoły 

a następnie zamieszczanie ich w Internecie). 

 



Z RODO jest jak z grawitacją ;) 

 

PAMIĘTAJ, ŻE 

 

Rozpowszechnianie danych osobowych innej osoby (w tym ucznia) 

wymaga uzyskania zgody w formie pisemnej osoby, której dane 

są rozpowszechniane lub zgody rodzica/opiekuna prawnego ucznia. 

 

 



Proszę zapamiętać 

Wykonanie i zapisanie w telefonie fotografii 

cyfrowej/materiału wideo, na którym widać konkretną 

osobę, jest przetwarzaniem danych osobowych  

– tak samo jak opublikowanie tego zdjęcia.  

 



Zgodnie z obowiązującym 

prawem 

Szkoła jako Administrator Danych Osobowych czuwa 

nad zgodnością przetwarzania danych.  

Każde działanie mogące powodować naruszenie ochrony danych 

osobowych osób przebywających w szkle musi być zweryfikowane 

przez Administratora Danych Osobowych 

i Inspektora Ochrony Danych Osobowych.  

 

Administrator Danych ma obowiązek zgłosić do odpowiedniej 

instytucji fakt naruszenia ochrony danych osobowych. 

„naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem 

zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub 

nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych 

lub w inny sposób przetwarzanych” (art. 4 pkt 12 RODO).  



Za nieprzestrzeganie przepisów 

o ochronie danych osobowych 

grożą: 

 

kara nałożenia grzywny, kara ograniczenia  

bądź kara pozbawienia wolności.  

 
Osoba, której dane zostały naruszone, a w związku z tym poniosła 

szkodę majątkową lub niemajątkową ma prawo do uzyskania 

na drodze postępowania cywilnego – odszkodowania za poniesioną 

szkodę (art. 82 ust. 1 RODO).  



ABY UNIKNĄĆ 

NIEPRZYJEMNYCH 

SYTUACJI PROSZĘ 

PAŃSTWA O: 

 1. poszanowanie wzajemnych praw,  

2. przestrzeganie procedur obowiązujących 

w szkole, 

3. respektowanie piktogramów umieszczonych 

w widocznych miejscach, 

4. niezakłócanie porządku pracy szkoły, 

5. respektowanie próśb pracowników szkoły. 



WSZYSTKO CO ROBIMY,  

ROBIMY Z MYŚLĄ  

O BEZPIECZEŃSTWIE. 

 

 

 

 

 

 

 

Inspektor ochrony danych  osobowych 


