
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

(WIZERUNEK) W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 209 W WARSZAWIE 
 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO) 

 
informujemy, że w związku z Pani/ Pana danymi osobowymi: 

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 209 im. Hanki Ordonówny w której imieniu działa Dyrektor 

Szkoły z siedzibą ul. Reymonta 25, 01-840 Warszawa. e-mail: Sekretariat.sp209@eduwarszawa.pl; 

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych. e-mail: 

iodo.dbfobielany@eduwarszawa.pl; 

3. Informujemy, że Szkoła Podstawowa nr 209 w Warszawie przetwarza wizerunki uczniów (a także czasami ich rodziców i 

opiekunów prawnych), interesantów do celów: 

a) zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom oraz ich rodzicom/ opiekunom prawnym w ramach funkcjonowania systemu 

monitoringu wizyjnego realizowanego na podstawie przepisów prawa, tj. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 

oświatowe (t. j. Dz.U. 2021 r. poz. 1082 z póź. zm) oraz oraz art. 154 Ustawy z dnia 10.05.2018 r.- O Ochronie Danych 

Osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781); 

b) wydania legitymacji szkolnych naszym uczniom, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 

dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. 2019 poz. 1700 z późn. 

zm.); 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu podniesienia stanu bezpieczeństwa osób przebywających na trenie Szkoły 

Podstawowej nr 209 w Warszawie, zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją oraz ochrony przed działaniami 

mogącymi narazić placówkę na szkody; 

5. Dostęp do danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej nr 209 w Warszawie będą mieć 

wyłącznie upoważnieni pracownicy i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków zawodowych. Dane mogą być  

udostępniane:  

a. organom publicznym, instytucjom i podmiotom trzecim uprawnionym do żądania dostępu lub otrzymania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa (np. Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty, powiatowa stacja 

sanitarno-epidemiologiczna, służby mundurowe, ośrodki pomocy społecznej). 

Dane będą także powierzane wybranym podmiotom współpracującym ze Szkołą, np. dostarczającym oprogramowanie (m.in. 

dziennik elektroniczny, programy do lekcji zdalnych, strona internetowa), na zasadach zgodnych z art. 28 RODO. 

Dane przetwarzane w celach związanych z promocją jednostki będą udostępniane, rozpowszechniane poprzez umieszczenie np. 

na tablicach informacyjnych, naszej gazetce lub kronice, naszych oficjalnych stronach internetowych. 

6. Dane z nagrań monitoringu będą przechowywane nie dłużej niż 3 miesiące zgodnie z wymaganiami ustawowymi. W przypadku, 

w którym nagrania obrazu pochodzące z monitoringu wizyjnego stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie 

prawa lub Dyrektor powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, nagrania obrazu będą przechowywane 

do czasu prawomocnego zakończenia postępowania;  

7. Ma Pan/Pani prawo do dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, ich przenoszenia, 

sprostowania (w przypadku, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania -na zasadach 

określonych w art. 18 RODO. 

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

Jednocześnie pragniemy poinformować, że zgodnie z obowiązującym prawem, Szkoła Podstawowa  

nr 209 w Warszawie nie jest administratorem i  NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI za 

przetwarzanie i rozpowszechnianie przez rodziców danych osobowych (np. wykonywanie zdjęć, filmów 

na naszych uroczystościach, a następnie zamieszczanie ich w Internecie). 

Prosimy pamiętać, że rozpowszechnianie danych osobowych innej osoby (w tym uczniów) wymaga 

uzyskania zezwolenia osoby, której dane są rozpowszechniane lub zezwolenia rodzica/opiekuna 

Namawiamy wszystkich do poszanowania wzajemnych praw.  


