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Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie 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 (Dz.U.UE.L. z 2016 r., poz. 119 - dalej RODO).
2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

Słowniczek
W dokumencie przyjmuje się następujące definicje:
„RODO” – Rozporządzenie 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).
„Dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do
zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do
zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio
zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię
i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub
jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną,
genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby
fizycznej.
„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych
osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub
niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie,
przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie,
wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego
rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub
niszczenie.
„Szczególne kategorie danych osobowych” - dane ujawniających pochodzenie
rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe,
przynależność do związków zawodowych oraz dane genetyczne, dane biometryczne
umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie osoby fizycznej a także dane dotyczące
zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej osoby, której dotyczą.
„Ograniczenie przetwarzania” oznacza oznaczenie przechowywanych danych
osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.
„Pseudonimizacja” oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie
można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia
dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są
przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi
uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania
osobie fizycznej.

„Zbiór danych” oznacza uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych
według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest
scentralizowany, zdecentralizowany czy rozproszony funkcjonalnie lub geograficznie.
„Administrator [danych]” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny,
jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i
sposoby przetwarzania danych osobowych. Administratorem danych może być osoba
fizyczna, która przetwarza dane osobowe w celach związanych z działalnością
zawodową lub zarobkową. W tym przypadku oznacza EDUPROJEKT Sp. z o. o. z
siedzibą w Warszawie; 03-287 Warszawa, ul. Głębocka 56D, KRS 0000663459.
„Podmiot przetwarzający - Procesor” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ
publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu
administratora.
„Odbiorca” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny
podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną
trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach
konkretnego postępowania zgodnie z prawem, nie są jednak uznawane za odbiorców;
przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne
z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów
przetwarzania.
„Strona trzecia” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub
podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający
czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego –
mogą przetwarzać dane osobowe.
„Zgoda” osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i
jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie
oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie
dotyczących jej danych osobowych.
„Naruszenie ochrony danych osobowych” oznacza naruszenie bezpieczeństwa
prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia,
zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do
danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób
przetwarzanych.
„Dane biometryczne” oznaczają dane osobowe, które wynikają ze specjalnego
przetwarzania technicznego, dotyczą cech fizycznych, fizjologicznych lub
behawioralnych osoby fizycznej oraz umożliwiają lub potwierdzają jednoznaczną
identyfikację tej osoby, takie jak wizerunek twarzy lub dane daktyloskopijne;
„Dane dotyczące zdrowia” oznaczają dane osobowe o zdrowiu fizycznym lub
psychicznym osoby fizycznej – w tym o korzystaniu z usług opieki zdrowotnej –
ujawniające informacje o stanie jej zdrowia.

„Przedstawiciel” oznacza osobę fizyczną lub prawną mającą miejsce zamieszkania
lub siedzibę w Unii, która została wyznaczona na piśmie przez administratora lub
podmiot przetwarzający na mocy art. 27 do reprezentowania administratora lub
podmiotu przetwarzającego w zakresie ich obowiązków wynikających z niniejszego
rozporządzenia.
„Przedsiębiorca” oznacza osobę fizyczną lub prawną prowadzącą działalność
gospodarczą, niezależnie od formy prawnej, w tym spółki osobowe lub zrzeszenia
prowadzące regularną działalność gospodarczą.
„Organ nadzorczy” w Polsce oznacza Urząd Ochrony Danych Osobowych lub jego
odpowiednik w innych państwach.
„Spółka” – w tym dokumencie jest rozumiana jako EDUPROJEKT Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie; 03-287 Warszawa, ul.
Głębocka 56D;
„Polityka” – w tym dokumencie jest rozumiana jako „Polityka prywatności”
obowiązująca w Spółce.
„Polityka bezpieczeństwa” – w tym dokumencie rozumiana jest jako „Polityka
środków technicznych i organizacyjnych służących zapewnieniu bezpieczeństwa
przetwarzania danych osobowych wdrożonych w Spółce”.
„Osoba upoważniona lub Użytkownik systemu” – osoba posiadająca
upoważnienie przez administratora i uprawniona upoważniona do przetwarzania
danych osobowych w zakresie wskazanym w upoważnieniu. Osobą upoważnioną lub
użytkownikiem systemu może być osoba zatrudniona w szkole, osoba wykonująca
pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy cywilno-prawnej, osoba
odbywająca staż w szkole.
„Osoba nieuprawniona” – rozumie się przez to osobę nie zatrudnioną oraz osobę
nie posiadającą upoważnienia od administratora do przetwarzania danych osobowych
(z wyłączeniem osoby uprawnionej do ich przeglądania i przetwarzania na mocy
odrębnych przepisów), a także osobę, której dane osobowe nie podlegają
przetwarzaniu we właściwych zbiorach danych.
„Integralność danych” – właściwość zapewniająca, że dane nie zostały zmienione
lub zniszczone w sposób nieautoryzowany.
„Poufność” – właściwość zapewniająca, że informacja jest dostępna jedynie osobom
upoważnionym.
„Zasada rozliczalności” – w praktyce oznacza to, że przedsiębiorca lub organizacja
muszą być w stanie rozliczyć się z tego, jak przestrzegają oraz jak realizują
poszczególne przepisy RODO.

„Identyfikator użytkownika” – jest to ciąg znaków jednoznacznie identyfikujący
osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym.
„System informatyczny” – zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów,
procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu
przetwarzania danych.
„Zabezpieczenie danych w systemie informatycznym” – wdrożenie
i wykorzystywanie stosownych środków technicznych i organizacyjnych
zapewniających ochronę danych przed ich nieuprawnionym przetwarzaniem.

1. Wszelkie sformułowania pisane poniżej w treści Polityki prywatności
z wielkiej litery mają znaczenie nadane im w Słowniczku, który znajduje się
powyżej.
2. Każda osoba, której dane przetwarzane są w Spółce, ma prawo do
ochrony danych osobowych, które jej dotyczą.
3. Spółka przykłada dużą wagę do ochrony prywatności przetwarzanych danych
osobowych. Traktuje je ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań
wynikających z obowiązujących dotyczących ochrony danych osobowych.
4. Administratorem danych jest EDUPROJEKT Sp. z o. o. z siedzibą
w Warszawie; 03-287 Warszawa, ul. Głębocka 56D, KRS 0000663459.
Administrator samodzielnie określa cele i sposoby przetwarzania danych
osobowych oraz odpowiedzialny jest za przestrzeganie obowiązujących
przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w tym RODO.
Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko
naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie
i wadze zagrożenia, Administrator wdrożył odpowiednie środki techniczne
i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z RODO.
Środki te opisane są w powyższym dokumencie zwanym dalej Polityką oraz
dołączonych do niej załącznikach. W razie potrzeby poddawane będą one
przeglądom i uaktualniane.
5. Spółka kieruje się zasadami przetwarzania określonymi w art. 5 RODO:
a) dane przetwarzane są zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty
dla osoby, której dane dotyczą;
b) stosowana jest zasada ograniczenia celu - dane zbierane są
w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane
dalej w sposób niezgodny z prawem;
c) stosowana jest zasada minimalizacji danych - dane są adekwatne, stosowne
oraz ograniczone do celów, w których są przetwarzane;
d) stosowana jest zasada prawidłowości - dane są prawidłowe i w razie potrzeby
uaktualniane, a dane nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania
niezwłocznie usuwane lub sprostowywane;
e) stosowana jest zasada ograniczenia przechowywania – dane
przechowywane są w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane
dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane
te są przetwarzane;
f) stosowana jest zasada integralności i poufności – dane przetwarzane są
w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych,
w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem
przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem,
przy pomocy odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

6. Zgodnie z art. 6 RODO podstawą do przetwarzania danych w Spółce jest
tylko spełnienie co najmniej jednego z poniższych warunków:
a) zgoda – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
b) umowa - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną
jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby,
której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
c) przepis prawa - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze;
d) żywotny interes osoby - przetwarzanie jest niezbędne do ochrony
żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
e) prawnie usprawiedliwiony cel - przetwarzanie jest niezbędne do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora lub przez Stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których
nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe
prawa i wolności osoby, której dane dotyczą.
7. Zgoda osoby, której dane dotyczą.
Zgody wyrażane są w pisemnym oświadczeniu jako jednoznaczne,
dobrowolne, konkretne, świadome okazanie woli, którym osoba, której dane
dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego,
przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.
Zapytanie o zgodę przedstawiane jest w sposób pozwalający wyraźnie odróżnić
je od pozostałych kwestii z podaniem celu przetwarzania danych,
w zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem. Zapytania o
zgodę nie są łączone. Każde występuje jako oddzielne zapytanie
o wyrażenie zgody. Gdy przetwarzanie danych jest prowadzone w kilku celach,
cele oddziela się wnioskując o uzyskanie zgody dla każdego celu.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
8. Warunki wyrażenia zgody przez dziecko.
Jeżeli dziecko ma mniej niż 16 lat, przetwarzanie jest zgodne z prawem
wyłącznie w przypadku, gdy zgoda została udzielona lub zatwierdzona przez
osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem oraz wyłącznie
w zakresie wyrażonej zgody.
Zgoda osoby małoletniej, która ukończyła 13 lat może zostać udzielona jedynie
w drobnych sprawach życia codziennego.
9. Dużą uwagę przykłada się do szczególnych kategorii danych osobowych.
W Spółce nie przetwarza się danych osobowych ujawniających pochodzenie
rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub

światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz danych
genetycznych,
danych
biometrycznych
w
celu
jednoznacznego
zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia,
seksualności lub orientacji seksualnej.
Przetwarzanie szczególnych kategorii danych jest realizowane tylko jeżeli
spełniony jest jeden z poniższych warunków:
a) osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych
danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach;
b)
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków
i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane
dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego
i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem Polskim,
lub porozumieniem zbiorowym przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia
praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą;
c) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której
dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest
fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody;
Dane osobowe, o których mowa przetwarzane są przez upoważnionego
pracownika Spółki podlegającego obowiązkowi zachowania tajemnicy
zawodowej.
10. Zbieranie danych od osoby, której dane dotyczą.
Podczas pozyskiwania danych osobowych osoby, której dane dotyczą,
Administrator podaje w klauzuli informacyjnej następujące informacje:
a) swoją tożsamość i dane kontaktowe oraz, gdy ma to zastosowanie,
tożsamość i dane kontaktowe swojego przedstawiciela;
b) gdy ma to zastosowanie – dane kontaktowe inspektora ochrony danych;
c)
cele przetwarzania danych osobowych, oraz podstawę prawną
przetwarzania;
d) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionych
realizowanych przez Administratora lub Osobę trzecią – prawnie uzasadnione
interesy realizowane przez Administratora lub przez Stronę trzecią;
e) informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców,
jeżeli istnieją;
f) gdy ma to zastosowanie – informacje o zamiarze przekazania danych
osobowych do państwa trzeciego oraz o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia
przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony.
g) informacje o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.
Jeżeli Administrator będzie planował przetwarzanie danych osobowych w celu
innym, niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym
przetwarzaniem poinformuje osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu.

Danych o których mowa powyżej Administrator nie podaje w zakresie, w jakim
– osoba, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami.
W Spółce nie pozyskuje się i nie planuje pozyskiwać danych osobowych w
sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą. Jeżeli w trakcie działalności
Spółki zostanie zidentyfikowany taki przypadek Administrator zastosuje
stosowne przepisy RODO.
11. Poprzez złożenie odpowiedniego żądania na piśmie w siedzibie Spółki lub
elektroniczne na adres kontaktowy wskazany przez Administratora i podany
w klauzuli informacyjnej, osoba, której dane dotyczą, ma prawo skorzystać
z uprawnień opisanych w punktach 12 – 18.
12. Osoba, której dane dotyczą jest uprawniona do uzyskania od Administratora
potwierdzenia czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli
ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich w zakresie
opisanym przepisami prawa w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo
dostępnej formie i prostym językiem na piśmie lub elektronicznie. Jeżeli osoba,
której dane dotyczą tego zażąda, Administrator może udzielić informacji ustnie,
o ile innymi sposobami potwierdzi tożsamość osoby, której dane dotyczą.
Jeżeli administrator będzie miał uzasadnione wątpliwości co do tożsamości
osoby fizycznej składającej żądanie, może zażądać dodatkowych informacji
niezbędnych do potwierdzenia tożsamości osoby, której dane dotyczą.
Informacja zostanie udzielona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie
miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby termin ten może zostać
przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter
żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania
Administrator poinformuje osobę, której dane dotyczą o takim przedłużeniu
terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.
Jeśli osoba, której dane dotyczą, przekazała swoje żądanie elektronicznie,
w miarę możliwości informacje także będą przekazane elektronicznie, chyba że
osoba, której dane dotyczą, zażąda innej formy.
Jeżeli administrator nie podejmie działań w związku z żądaniem osoby, której
dane dotyczą, to najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania –
poinformuje osobę, której dane dotyczą, o powodach niepodjęcia działań oraz
o możliwości wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz
skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
Informacje przekazywane są wolne od opłat raz na 6 miesięcy. Jeżeli żądania
osoby, której dane dotyczą, są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne,
w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, Administrator
pobierze opłatę zgodnie z Cennikiem żądań dodatkowych, uwzględniając
koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych
działań albo odmówi podjęcia działań w związku z żądaniem.

13. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora
niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są
nieprawidłowe, a także prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych
osobowych, poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
14. Prawo do usunięcia danych – „prawo do bycia zapomnianym”.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora
niezwłocznego
usunięcia
dotyczących
jej
danych
osobowych,
a Administrator usunie je bez zbędnej zwłoki, jeżeli zachodzi jedna
z następujących okoliczności:
a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub
w inny sposób przetwarzane;
b)
osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się
przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw z przyczyn związanych z jej
szczególną sytuacją wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie
uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi
sprzeciw na potrzeby marketingu bezpośredniego;
d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
e)
dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się
z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Polskim,
któremu podlega Administrator.
Jeżeli dane osobowe zostały upublicznione przez Administratora zostaną one
przez niego usunięte, a Administrator poinformuje wszystkie podmioty
przetwarzające te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą żąda,
usunięcia wszelkich łącz do tych danych, kopii tych danych osobowych i ich
replikacji. Zapisów powyższych nie stosuje się w przypadkach opisanych
w RODO, a w szczególności do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
15. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od Administratora ograniczenia
przetwarzania w następujących przypadkach:
a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych –
na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą,
sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia
ich wykorzystywania;
c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania,
ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia
lub obrony roszczeń;
d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw z przyczyn związanych
z jej szczególną sytuacją wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy
prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec
podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

16. Prawo do przenoszenia danych.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego
dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi, oraz ma
prawo przesłać te dane osobowe innemu Administratorowi jeżeli przetwarzanie
odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy.
Wykonując prawo do przenoszenia danych, osoba, której dane dotyczą, ma
prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora
bezpośrednio innemu Administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
17. Prawo do sprzeciwu.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw
wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych. Administrator nie
będzie
już
przetwarzał
tych
danych
osobowych,
chyba
że zaistnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania,
nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą,
lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego,
osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw
wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego
marketingu, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim
marketingiem bezpośrednim.
18. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
Przy przetwarzaniu danych osobowych w Spółce nie stosuje się profilowania
i zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
19. Spółka przestrzega zasady prywatności w fazie projektowania (privacy by
design). Podczas realizacji nowego projektu lub inwestycji projektuje i wdraża
odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych od początku jego realizacji tak, aby
ochrona prywatności stanowiła jego cześć składową.
Spółka przestrzega zasady prywatności w ustawieniach domyślnych (privacy
by default) stosując minimalizację przetwarzania i minimalizację dostępu do
danych, jeśli to możliwe również w ustawieniach systemów przetwarzających.
20. Procesor – Podmiot przetwarzający.
Administrator oświadcza, że korzysta wyłącznie z usług takich Podmiotów
przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia
odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie
spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
Przetwarzanie przez Podmioty przetwarzające odbywa się na podstawie umów,
które wiążą Podmiot przetwarzający i Administratora, określają przedmiot i czas
trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych
oraz
kategorie
osób,
których
dane
dotyczą,
obowiązki

i prawa Administratora. Administrator prowadzi Rejestr czynności
przetwarzania, w którym zamieszcza wszystkie informacje wymagane
przepisami prawa. Administrator zobowiązuje się współpracować z Urzędem
Ochrony Danych Osobowych na żądanie organu.
21. Bezpieczeństwo przetwarzania.
Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter,
zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności
osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze
zagrożenia, przy przetwarzaniu danych osobowych w Spółce wdrożone zostały
odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień
bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym między innymi:
a) szyfrowanie danych osobowych;
b) środki do zapewnienia zdolności do ciągłego zapewnienia poufności,
integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;
c) środki do zapewnienia zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności
danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub
technicznego;
d)
środki zapewniające regularne testowanie, mierzenie i ocenianie
skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić
bezpieczeństwo przetwarzania.
Administrator dopuszcza zastosowanie pseudonimizacji gdy w wyniku analizy
zagrożeń zaistnieje taka potrzeba.
Środki techniczne i organizacyjne opisane zostały w Rejestrze czynności
przetwarzania
oraz
Polityce
środków
technicznych
(fizycznych
i informatycznych) i organizacyjnych służących zapewnieniu bezpieczeństwa
przetwarzania danych osobowych wdrożonych w Spółce.
Oceniając, czy stopień bezpieczeństwa jest odpowiedni, uwzględniono
w szczególności ryzyko wiążące się z przetwarzaniem, w szczególności
wynikające z przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty,
modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do
danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób
przetwarzanych.
Administrator nadał wszystkim osobom upoważnionym do przetwarzania
danych osobowych stosowne Upoważnienia do przetwarzania danych
osobowych, w których określił zakres upoważnienia, okres na jaki jest ono
wydawane i otrzymał od osób upoważnionych podpisane przez nich
Oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy danych osobowych oraz sposobie ich
zabezpieczenia. Upoważnienia wpisywane są do Rejestru wydanych
upoważnień do przetwarzania danych osobowych.
W Spółce wdrożono Procedurę nadawania uprawnień do przetwarzania danych
osobowych.

22. Zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych Urzędowi Ochrony
Danych Osobowych.
W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, Administrator bez
zbędnej zwłoki – w miarę możliwości, nie później niż w terminie 72 godzin po
stwierdzeniu naruszenia – zgłosi je Urzędowi Ochrony Danych Osobowych
chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało ryzykiem
naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Gdy zgłoszenie przekaże
organowi nadzorczemu po tym czasie dołączy wyjaśnienie przyczyn
opóźnienia.
W Spółce opracowano i wdrożono wzór Zgłoszenia w sprawie naruszenia
ochrony danych osobowych.
Podmiot przetwarzający na podstawie zawartej z Administratorem Umowy
powierzenia danych, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych
bez zbędnej zwłoki zgłasza ją Administratorowi.
Administrator dokumentuje wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych, w
tym okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych, jego skutki oraz
podjęte działania zaradcze w Rejestrze naruszeń ochrony danych osobowych.
23. Zawiadamianie osoby, której dane dotyczą o naruszeniu ochrony danych
osobowych.
Jeżeli naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokie
ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych,.
Administrator zamieszcza zależnie od miejsca, gdzie doszło do naruszenia
ochrony danych osobowych na stronie internetowej Przedszkola lub Szkoły
komunikat
o zaistniałym naruszeniu nie później niż 72 godziny od stwierdzenia naruszenia.
W Spółce opracowano i wdrożono wzór Komunikatu o naruszeniu ochrony
danych.
Zawiadomienie nie jest wymagane, w następujących przypadkach:
a)
w stosunku do danych osobowych, których dotyczy naruszenie
w szczególności zostały zastosowane, środki takie jak szyfrowanie,
uniemożliwiające odczyt osobom nieuprawnionym do dostępu do tych danych
osobowych;
b) Administrator zastosował następnie środki eliminujące prawdopodobieństwo
wysokiego ryzyka naruszenia praw lub wolności osoby, której dane dotyczą.
24. Ocena skutków dla ochrony danych.
Tam gdzie wymaga tego prawo, ze względu na rodzaj przetwarzania, charakter,
zakres, kontekst i cele gdzie z dużym prawdopodobieństwem może powodować
wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Administrator
przed rozpoczęciem przetwarzania dokonał Oceny skutków planowanych
operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych.
W przypadku zmian mających wpływ na kryteria oceny skutków dla ochrony
danych, przynajmniej gdy zmienia się ryzyko wynikające z operacji

przetwarzania, Administrator dokona przeglądu, by stwierdzić, czy
przetwarzanie odbywa się zgodnie z Oceną skutków dla ochrony danych.
25. Inspektor Ochrony Danych.
Spółka nie wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych.
26. Organ nadzorczy – Urząd Ochrony Danych Osobowych
W Polsce organem nadzorczym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu
nadzorczego, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące
narusza niniejsze rozporządzenie.
Każda osoba fizyczna lub prawna ma prawo do skutecznego środka ochrony
prawnej przed sądem przeciwko prawnie wiążącej decyzji organu nadzorczego
jej dotyczącej.
27. Prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko
administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do skutecznego środka ochrony
prawnej przed sądem, jeżeli uzna ona, że prawa przysługujące jej na mocy
niniejszego rozporządzenia zostały naruszone w wyniku przetwarzania jego
danych osobowych z naruszeniem RODO.
28. Przetwarzanie a publiczny dostęp do dokumentów urzędowych
Dane osobowe zawarte w dokumentach urzędowych, które posiada organ lub
podmiot publiczny lub podmiot prywatny w celu wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym, mogą zostać przez ten organ lub
podmiot ujawnione zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa
członkowskiego, któremu podlegają ten organ lub podmiot, dla pogodzenia
publicznego dostępu do dokumentów urzędowych z prawem do ochrony
danych osobowych na mocy RODO.
29. Przetwarzanie w kontekście zatrudnienia
W przypadku przetwarzania danych osobowych pracowników w związku
z zatrudnieniem, w szczególności do celów rekrutacji, wykonania umowy
o pracę, w tym wykonania obowiązków określonych przepisami lub
porozumieniami zbiorowymi, zarządzania, planowania i organizacji pracy,
równości i różnorodności w miejscu pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy,
ochrony własności pracodawcy lub klienta oraz do celów indywidualnego lub
zbiorowego wykonywania praw i korzystania ze świadczeń związanych
z zatrudnieniem, a także do celów zakończenia stosunku pracy przepisy
szczegółowe określają przepisy krajowe.

