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ZGODNA Z RODO 

  
W  

W WARSZAWIE 
Niniejszym zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 

z h oraz 
  dalej: RODO, 

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem danych osobowych  
wa Staszica w Warszawie, jest  

w Warszawie. 
adres: ul. Armii Krajowej 39, 05-075 Warszawa 
telefon: 227739052 
mail: sp171wesola@poczta.onet.pl 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 

 
w 
(IOD). Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): 

mail: iod.wesola@edukompetencje.pl 

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

Dane osobowe  
przetwarzane w celu: 
 

1) 
14 grudnia 2016 r. - atowe -  r. 
o - Dz.U. 2020 poz. 1327; Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie 

- Dz.U. 2019 poz. 1942) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO 
(tj. przetwarzanie jes
na administratorze); 

2)  oraz dla ochrony mienia i zachowania 
w 

zica w Warszawie 
- zgodnie z art. 108a Ustawy z dnia 

14  
3) 

Staszica w Warszawie  na oficjalnej stronie internetowej - 
informacji o sukcesach konkretnych , informacji o wydarzeniach, 

  konkursy, zawody sportowe), 
  przypadkach, gdy rodzice, opiekunowie wyrazili 
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 S

 
zawodowych. 

uprawnionym 
do 
(np. 

 
m ze , np. 

internetowa), na zasadach zgodnych z art. 28 RODO. 
powszechniane 

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

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH 
Dane osobowe  m. 

 Ustawy 
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2020 poz. 164) 

 systemie 
 siedzibie jednostki. Dane przetwarzane na podstawie zgody 

 ejszego 
wycofania zgody. 

KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH  

  : 

Lp.  Kategorie danych  Podstawa prawna 

1. 
data urodzenia, adres zamieszkania i zameldowania)  

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 
 

systemie 
 

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie 
 

o  
(Dz.U. 2020 poz. 17 ze zm.); 

 Edukacji Narodowej 
z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad 
organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-
pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

 

 
 

2. Informacje na temat indywidualnych potrzeb rozwojowych 
i edukacyjnych dziecka (np. informacje 
o 

i 
opinie, orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznych) 
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Lp.  Kategorie danych  Podstawa prawna 

3. 
jak imiona i nazwiska, adres zamieszkania, numery 

 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 

 

 

o  
(Dz.U. 2020 poz. 17 ze zm.). 

4. 
opieki, w czasie zaj  

5. Informacje nt. sytuacji wychowawczej dziecka 

6. 
informacje o wynikach edukacyjnych dziecka, jego 
zachowaniu informacje nt. jego rozwoju 

7.  Informacje o wynikach 
i innych wydarzeniach 

8. 
wizyjnego w siedzibie 

w 
z mienia 
i 

 

art. 108a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 
 

9. 
utrwalony przy okazji prowadzania dokumentacji 

 
prawnych wychowa   

 

 

w art. 18 RODO, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, do jej wycofania 
 

PRAWO DO SKARGI 

 

 
 

KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH 

Podanie danych osobowych  opisanych w rubryce 1-8 jest wymogiem 

Szkole Podstawowej nr 171  
Przetwarzanie danych opisanych w rubryce nr 

. Brak zgody 
w 
w podanych informacjach o sukcesach, wydarzeniach, w  


