Załącznik nr 7

………………....……………………..
Imię i nazwisko ucznia

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych Państwa dziecka jest Specjalny
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych im. Jana Siestrzyńskiego w Warszawie, ul. Łucka 17/23,
00-842 Warszawa, reprezentowany przez Dyrektora. Z Administratorem mogą się Państwo
skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej sekretariat@oswg-wawa.edu.pl lub pisemnie
na wskazany powyżej adres.
2) Z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora możecie się Państwo
skontaktować za pomocą adresu mbfo.iod@um.warszawa.pl. lub na adres Inspektor Ochrony Danych
– Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych im. Jana Siestrzyńskiego
w Warszawie, ul. Łucka 17/23, 00-842 Warszawa;
3)
Administrator
przetwarza
dane
osobowe
m.in.
na
podstawie
ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe,
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej oraz aktów wykonawczych do
wyżej wymienionych ustaw, np. Rozporządzenia MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych
przedszkoli, szkół, placówek i centrów.
Dane osobowe w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Głuchych im. Jana
Siestrzyńskiego w Warszawie przetwarzane są w celu przeprowadzenia postępowania
rekrutacyjnego, w celach związanych z procesem dydaktycznym, wychowawczym, opiekuńczym
i pobytem ucznia w ośrodku oraz z korzystaniem z pomocy specjalistycznej i zdrowotnej (art. 6 ust. 1
lit. c RODO, art. 9 ust. 2 lit. g RODO).
Jeżeli wyrażą Państwo zgodę, Administrator może również przetwarzać Państwa dane w celu:
– zapisania Państwa dziecka do ubezpieczenia grupowego,
– zamieszczania, udostępniania i rozpowszechniania wizerunku Państwa dziecka. Dane osobowe
ucznia dotyczące wizerunku mogą być umieszczane na stronie internetowej Ośrodka, na tablicach
informacyjnych w gazetkach i kronikach szkolnych, w serwisach społecznościowych placówki na
Facebooku i kanale YouTube, w materiałach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych, w celu
promocji działań dydaktyczno-wychowawczych,
Zgody na przetwarzanie danych w celu objęcia dziecka ubezpieczeniem grupowym i utrwalania
wizerunku mogą Państwo wyrazić na formularzach dostępnych u Administratora. Każdą ze zgód
mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
4) Odbiorcami danych osobowych będą m. in. Ministerstwo Edukacji i Nauki – System Informacji
Oświatowej, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, Kuratorium Oświaty, organ prowadzący, organy
administracji publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa,
ubezpieczyciel oraz inne podmioty – na wniosek, np. Sąd, Ośrodek Pomocy Społecznej.
Ponadto Administrator udostępni Państwa dane osobowe odbiorcom działającym na rzecz
i w imieniu Administratora w ramach podpisanych umów powierzenia przetwarzania danych
osobowych: Miejskie Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy, Vulcan Sp. zoo, Effolan, Home.pl.

5) Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są
przechowywane w szkole, przez okres roku.
Dane osobowe kandydatów, którzy zostali uczniami Ośrodka będą przechowywane przez okres
pobierania nauki i pobytu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Głuchych im. Jana
Siestrzyńskiego w Warszawie oraz po jego ustaniu zgodnie z odrębnymi przepisami archiwizacyjnymi.
Z danych zbieranych na podstawie Państwa zgody Administrator będzie korzystał przez okres:
– obowiązywania umowy ubezpieczenia Państwa dziecka i po jej zakończeniu przez okres 5 lat albo
do czasu wycofania udzielonej przez Państwa zgody,
– do czasu wycofania udzielonej zgody – w przypadku wizerunku umieszczonego na stronie
internetowej Ośrodka, na tablicach informacyjnych w gazetkach i kronikach szkolnych, w serwisach
społecznościowych placówki na Facebooku i kanale YouTube, w materiałach informacyjnych,
reklamowych i promocyjnych. Państwa dane mogą również zostać usunięte wcześniej, jeżeli
administrator uzna, że skończył się cel przetwarzania tych danych.
6) W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści
swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do ich sprostowania (poprawiania), usunięcia, ograniczenia
ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu – w formie pisemnej, za pośrednictwem
inspektora ochrony danych osobowych;
7) W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust.
1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo
do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem; cofnięcia zgody
należy dokonać pisemnie za pośrednictwem sekretariatu ośrodka.
8) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Głuchych im Jana Siestrzyńskiego w Warszawie
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa);
9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym związanym
z przeprowadzeniem postępowania rekrutacyjnego, realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych i jest niezbędne do ubiegania się o przyjęcie do szkoły oraz realizacji procesu
kształcenia ucznia. Jeżeli chcą Państwo skorzystać z pierwszeństwa w przyjęciu na podstawie
poszczególnych kryteriów naboru, to podanie (w tym dołączenie stosownych dokumentów) danych
potwierdzających spełnianie poszczególnych kryteriów pierwszeństwa w rekrutacji jest konieczne,
aby móc korzystać z tych kryteriów.
W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.
10) Dane osobowe Pani/Pana w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Głuchych im Jana
Siestrzyńskiego w Warszawie nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.
Zapoznałem się
..................……………………………
data i podpis rodzica/opiekuna

Załącznik nr 7a

………………....……………………..
Imię i nazwisko ucznia

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
DLA PEŁNOLETNIEGO UCZNIA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla
Głuchych im. Jana Siestrzyńskiego w Warszawie, ul. Łucka 17/23, 00-842 Warszawa, reprezentowany
przez Dyrektora. Z Administratorem mogą się Państwo skontaktować za pośrednictwem poczty
elektronicznej sekretariat@oswg-wawa.edu.pl lub pisemnie na wskazany powyżej adres.
2) Z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora możecie się Państwo
skontaktować za pomocą adresu mbfo.iod@um.warszawa.pl. lub na adres Inspektor Ochrony Danych
– Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych im. Jana Siestrzyńskiego
w Warszawie, ul. Łucka 17/23, 00-842 Warszawa;
3) Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. na podstawie ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe,
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej oraz aktów wykonawczych do
wyżej wymienionych ustaw, np. Rozporządzenia MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych
przedszkoli, szkół, placówek i centrów.
Dane osobowe w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Głuchych im. Jana
Siestrzyńskiego w Warszawie przetwarzane są w celu przeprowadzenia postępowania
rekrutacyjnego, w celach związanych z procesem dydaktycznym, wychowawczym, opiekuńczym
i pobytem ucznia w ośrodku oraz z korzystaniem z pomocy specjalistycznej i zdrowotnej (art. 6 ust. 1
lit. c RODO, art. 9 ust. 2 lit. g RODO).
Jeżeli wyrażą Państwo zgodę, Administrator może również przetwarzać Państwa dane w celu:
– zapisania Państwa do ubezpieczenia grupowego,
– zamieszczania, udostępniania i rozpowszechniania Państwa wizerunku. Dane osobowe ucznia
dotyczące wizerunku mogą być umieszczane na stronie internetowej Ośrodka, na tablicach
informacyjnych w gazetkach i kronikach szkolnych, w serwisach społecznościowych placówki na
Facebooku i kanale YouTube, w materiałach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych, w celu
promocji działań dydaktyczno-wychowawczych,
Zgody na przetwarzanie danych w celu objęcia ubezpieczeniem grupowym i utrwalania wizerunku
mogą Państwo wyrazić na formularzach dostępnych u Administratora. Każdą ze zgód mogą Państwo
w dowolnym momencie wycofać. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
4) Odbiorcami danych osobowych będą m. in. Ministerstwo Edukacji i Nauki System Informacji
Oświatowej, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, Kuratorium Oświaty, organ prowadzący, organy
administracji publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa,
ubezpieczyciel oraz inne podmioty – na wniosek, np. Sąd, Ośrodek Pomocy Społecznej.

Ponadto Administrator udostępni Państwa dane osobowe odbiorcom działającym na rzecz
i w imieniu Administratora w ramach podpisanych umów powierzenia przetwarzania danych
osobowych: Miejskie Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy, Vulcan Sp. zoo, Effolan, Home.pl.
5) Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są
przechowywane w szkole, przez okres roku.
Dane osobowe kandydatów, którzy zostali uczniami Ośrodka będą przechowywane przez okres
pobierania nauki i pobytu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Głuchych im. Jana
Siestrzyńskiego w Warszawie oraz po jego ustaniu zgodnie z odrębnymi przepisami archiwizacyjnymi.
Z danych zbieranych na podstawie Państwa zgody Administrator będzie korzystał przez okres:
– obowiązywania umowy ubezpieczenia i po jej zakończeniu przez okres 5 lat albo do czasu
wycofania udzielonej przez Państwa zgody,
– do czasu wycofania udzielonej zgody – w przypadku wizerunku umieszczonego na stronie
internetowej Ośrodka, na tablicach informacyjnych w gazetkach i kronikach szkolnych, w serwisach
społecznościowych placówki na Facebooku i kanale YouTube, w materiałach informacyjnych,
reklamowych i promocyjnych. Państwa dane mogą również zostać usunięte wcześniej, jeżeli
administrator uzna, że skończył się cel przetwarzania tych danych.
6) W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści
swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do ich sprostowania (poprawiania), usunięcia, ograniczenia
ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu - w formie pisemnej, za pośrednictwem
inspektora ochrony danych osobowych;
7) W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust.
1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo
do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem; cofnięcia zgody
należy dokonać pisemnie za pośrednictwem sekretariatu ośrodka.
8) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Głuchych im Jana Siestrzyńskiego w Warszawie
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa);
9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym związanym
z przeprowadzeniem postępowania rekrutacyjnego, realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych i jest niezbędne do ubiegania się o przyjęcie do szkoły oraz realizacji procesu
kształcenia ucznia. Jeżeli chcą Państwo skorzystać z pierwszeństwa w przyjęciu na podstawie
poszczególnych kryteriów naboru, to podanie (w tym dołączenie stosownych dokumentów) danych
potwierdzających spełnianie poszczególnych kryteriów pierwszeństwa w rekrutacji jest konieczne,
aby móc korzystać z tych kryteriów.
W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.
10) Dane osobowe Pani/Pana w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Głuchych im Jana
Siestrzyńskiego w Warszawie nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.

Zapoznałem się
………..............................…………………
data i podpis

