Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE. L 119 z 4 maja
2016), dalej zwanego rozporządzeniem, informujemy, że:
Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkól Ekonomicznych im. ks. Janusza St.
Pasierba, dalej zwany ZSE, reprezentowany przez Dyrektora z siedzibą w Tczewie przy ulicy
Gdańskiej 17, 83-110 Tczew.
Inspektorem Ochrony Danych jest Kamila Wiśniewska. We wszelkich sprawach dotyczących
przewarzania danych osobowych w ZSE można kontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych: iod@zsetczew.pl
Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia, tj. w celu
realizacji ustawowych zadań, określonych w ustawach, tj. w szczególności na podstawie
przepisów: ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz Ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych
i wychowawczych w placówce, a także w związku z wykonywaniem przez administratora
zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej
administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia). Określone kategorie danych osobowych
mogą być również przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a
rozporządzenia) lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia, tj. w związku z realizacją
umowy lub też w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy.
Informujemy, że w ZSE w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom oraz
ochrony mienia stosujemy monitoring wizyjny, poprzez rejestrowanie obrazu. Przetwarzamy
w ten sposób wizerunek osób.
Zawiadamiamy również, że podczas wydarzeń organizowanych przez ZSE mogą być
wykonywane, a następnie upubliczniane i przetwarzane zdjęcia lub filmy, na których może być
uchwycony wizerunek osób obecnych. Biorąc udział w spotkaniu, wydarzeniu organizowanym
lub wspieranym przez ZSE uczestnicy oraz obserwatorzy wyrażają zgodę na przetwarzanie
i upublicznianie ich wizerunków na zdjęciach lub filmach wykonywanych podczas wydarzeń.
Jednocześnie informujemy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo
Państwa danych osobowych.
W związku z wykonywaniem ustawowych zadań przetwarzane mogą być również szczególne
kategorie danych osobowych, tj. m.in. dotyczące zdrowia ze względu na potrzebę
wykonywania ciążących na ZSE obowiązków wynikających z przepisów prawa. Odbiorcami
danych osobowych mogą być wyłącznie:
a. osoby upoważnione - pracownicy ZSE i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do
danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
b. podmioty przetwarzające – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych,
c. podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, np. sądy, policja itp.

W związku z przetwarzaniem przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania,
żądania usunięcia oraz prawo przeniesienia danych. Można również domagać się ograniczenia
ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wycofać udzieloną zgodę
w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie
na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem.
Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają
z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia może dana osoba skorzystać, zależeć będzie od
podstawy prawnej wykorzystywania przez nas danych oraz od celu ich przetwarzania.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Dane nie będą też przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku
wynikającego z przepisów prawa, w tym przewidziany prawem okres archiwizacji. Dane z
monitoringu przechowujemy nie dłużej niż 3 miesiące. Dane osobowe, na których
przetwarzanie została wyrażona zgoda, przetwarzane są do czasu jej wycofania. Dane
przetwarzane w związku z realizacją umowy będą przetwarzane przez okres realizacji umowy
i czas przedawnienia roszczeń wynikających z realizowanej przez strony umowy, a także przez
okres przechowywania dokumentów księgowych i przewidziany prawem okres archiwizacji.
W związku z przetwarzaniem przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy rozporządzenia.

Informujemy, iż w związku z pandemią koronawirusa i koniecznością realizowania zajęć́
szkolnych w formie pracy zdalnej, określonej przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań́ w okresie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w celu zapewnienia bezpłatnego dostępu do
oprogramowania biurowego oraz cyfrowego komunikatora wykorzystujemy pakiet Office365
dla Edukacji, w tym aplikację Microsoft Teams. Jednocześnie zapewniamy naszych uczniów,
rodziców oraz pracowników ZSE w Tczewie, iż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić
bezpieczeństwo Państwa danych osobowych. Zakres przetwarzanych danych osobowych w
ww. programach dotyczy wyłącznie tych danych, które są nam niezbędne do przeprowadzenia
procesu e-nauczania wynikającego z obowiązujących nas przepisów. W tym celu przetwarzane
są następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail utworzony na tę okoliczność,
barwa głosu, wizerunek (w przypadku wyrażenia na to zgody, poprzez uruchomienie kamerki
internetowej – co nie jest niezbędne). Informujemy również, iż zgodnie z Oświadczeniem o
ochronie prywatności firmy Microsoft (https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement),
usługa Office365 dla Edukacji obejmuje funkcje zgodne z określonymi w przepisach RODO
zasadami ochrony danych i wymaganiem ochrony przed zagrożeniami. W związku z
przetwarzaniem ww. danych osobowych przysługują Państwu prawa określone w RODO.
Gdyby mieli Państwo pytania odnośnie przetwarzania danych, zachęcamy do kontaktu z
naszym Inspektorem Ochrony Danych (kontakt powyżej).

