POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 86 W KRAKOWIE
§5
Przetwarzanie danych osobowych, które nie wynika z ustawy.
1. Przetwarzanie danych osobowych uzyskanych przez szkołę jest dopuszczalne bez zgody osób, których te dane dotyczą, zgodnie z ustawą.
2. Szkoła przyjmuje, że będzie przetwarzać dane osobowe dla realizowania swoich celów statutowych w następujących sytuacjach:
Zakres danych
kto
W jakim celu
Dla kogo
kiedy
1.
numery telefonów
wychowawca
powiadomienie o ważnych
w razie
rodziców
pedagog, dyrektor,
sprawach, wypadkach
potrzeby przez
nauczyciel,
losowych
cały okres
higienistka,
nauki w szkole
pracownik
sekretariatu
2.
Imię i nazwisko
nauczyciel,
Udział ucznia w
Małopolskie Kuratorium
w trakcie
ucznia, klasa, data
dyrektor
konkursach, zawodach
Oświaty, Towarzystwo
trwania
i miejsce
pozaszkolnych
Upowszechniania Wiedzy
konkursów
urodzenia
i Nauk Matematycznych,
inne szkoły – organizatorzy
konkursów
3.
Imię i nazwisko
higienistka,
Udzielania pomocy
w razie
ucznia, klasa, data
dyrektor
medycznej w gabiniecie
potrzeby przez
i miejsce
profilaktyki i stomatologii
cały okres
urodzenia, PESEL
nauki w szkole
4.
Imię i nazwisko
wychowawca
Organizacja wypoczynku,
Organizatorzy wypoczynku
w czasie
ucznia, klasa, data
rekreacji,
pobytu
i miejsce
urodzenia
4.
Imię i nazwisko
Wychowawca,
Organizacja zajęć na
Park Wodny, Międzyszkolny
w trakcie
ucznia, klasa, data
nauczyciel wf
pływalni
Basen Pływacki, Com Com
pobierania
i miejsce
Zone
lekcji pływania
urodzenia, PESEL

5.

Fotografie
uczniów,
nauczycieli ,
pracowników
szkoły, ich
imiona, nazwiska
i klasy

Wychowawcy,
nauczyciele

Promocji osiągnięć
uczniów i szkoły,
prowadzenie kroniki szkoły

szkolna strona internetowa,
kroniki szkolne, szkolne
gazetki

przez cały
okres nauki w
szkol i po jej
zakończeniu

6.

Imię i nazwisko
nauczyciela, data i
miejsce urodzenia,
PESEL

pracownik
sekretariatu

ubezpieczenia grupowego
nauczycieli

Firma ubezpieczająca szkołę

przez okres
ważności
polisy

3. Rodzice uczniów i pracownicy szkoły mają prawo nie wyrazić zgody na przetwarzanie danych opisane w punkcie 2 §5. Są oni o tym
informowani we wrześniu każdego roku szkolnego lub przy zapisie do szkoły, przyjęciu do pracy, jeśli następuje to w trakcie roku szkolnego.

