
Інформація про опрацювання особистих даних 

для батьків, правових опікунів і учнів 

версія для іноземців 

Нові закони про опрацювання особистих даних вимагають стосовної інформації і 
повідомлення з якою метою, в якому часі і за яких умов будуть використовуватися ваші 
особисті дані. Заохочуємо до перегляду з наступною інформацією. 

ХТО ЯВЛЯЄТЬСЯ АДМІНІСТРАТОРОМ ОСОБИСТИХ ДАНИХ? 

Адміністратором, або органом котрий приймає рішення про те, як будуть використовуватися 
особисті дані – батьків, правових опікунів і учнів являється загальноосвітній ліцей №3 ім. 
Марії Скадовської-Кюрі, що знаходиться на вул. Костельній 32, 58-100, м. Свідниця, в 
постаті директора школи, З адміністратором можна контактуватися через електронну 
пошту secretariat@lo3.net.pl , за номерами телефонів (74)852-01-11, або (74)852-03-12. Можна 
теж в писемній формі надсилати листи за адресою школи. 

ЯК З НАМИ СКОНТАКТУВАТИСЯ, ЩОЮ ДІЗНАТИСЯ БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ ПРО 
ОПРАЦЮВАННЯ ОСОБИСТИХ ДАНИХ? 

Якщо маєте питання, котрі стосуються способу і мети опрацювання особистих даних в цілях 
школи, а також дозволів, на які ви маєте право, або хотіли б отримати копії своїх особистих 
даних, чи скористатися з інших прав просимо контактуватися через електронну пошту, на 
адрес chudzinski@protonmail.com, або в письмовій формі на адрес школи. Інспектором 
охорони особистих даних в школі є пан Wojcieсh Chudziński. 

ЯКА МЕТА І ЯКІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ, ЩОДО ОПРАЦЮВАННЯ 
ОСОБИСТИХ ДАНИХ? 

Опрацьовуємо ваші особисті дані , тому що це являється потребою до реалізації завдань 
зв’язаних з правом, на підставі наступних законів: 

- Арт.6 закону 1 , літ. RODO – з метою реалізації права. 
- Закону з 14 грудня 2016 року. Право про освіту і закону з 7 вересня1991 року про 

систему освіти – з метою реалізації дидактичних завдань, опіки і виховання в 
навчальному закладі . Дані не будуть розповсюджуватися на інші інституції за винятком 
органів і інституцій, яких сточуються норми права. 

- Закон з дня 14 липня 1983 року про державний архів. 
- Розпорядження Міністра Державної Освіти з дня 23 серпня 2017 року, стосовно навчання 

іноземців і громадян , а також громадян Польщі, котрі навчалися закордоном . 
- Інші нормативно-правові акти: закон про систему інформації освіти, розпорядження 

Міністра Державної Освіти в справах способу ведення в дитячих садках, школах і 
гуртках документації перебігу навчання, виховної і опікунської діяльності, або інших 
видів документації і загальних правових актів, котрі стосуються педагогічно-
психологічної допомоги. 

Особисті дані такі, як номер телефону, чи номер електронної пошти будуть опрацьовуватися 
з метою утримання контакту зі школою на підставі вашої добровільної згоди. 

ЯКІ ПРАВА НАЛЕЖАТЬСЯ В ДІАПАЗОНІ ОПРАЦЮВАННЯ ОСОБИСТИХ ДАНИХ? 

Гарантуємо дотримання ваших прав, що виникають з загального розпорядження про 
охорону даних: 

- Права доступу до особистих даних (art.15 RODO). 
- Право до спростування, або актуалізації своїх даних (art.16 RODO). 



- Обмеження їх опрацювання(art.18 RODO). 
- Право до внесення заперечень – якщо школа опрацьовує особисті дані згідно норм права, 

тоді цей дозвіл не стосується(art.21 RODO). 
- Право до перенесення   даних (art.20 ust.3 RODO). 
- Право до скасування даних (art.17 ust.3 lit.b RODO). 

Якщо опрацювання особистих даних відбувається на підставі згоди – art.6 ust.1 lit.a RODO,  
таку згоду можна в кожному моменті анулювати – тоді маєте право до перенесення, або 
анулювання особистих даних. Зокрема це стосується охорони власного візерунку (фото, 
відео). 

ДЛЯ КОГО ДОСТУПНІ ОСОБИСТІ ДАНІ? 

Особисті дані можуть бути доступними між іншим: 

- Установам, котрі забезпечують програмування до ведення шкільної документації  - 
Електронний щоденник VULCAN. 

- Установам , котрі забезпечують електронні послуги (шкільна інтернет сторінка 
http://lo3net.pl). 

- Установам, котрі реалізують завдання безпеки і гігієни. 
- Установам, котрі забезпечують страхування учнів під час закордонних екскурсій. 
- Установам, котрі займаються раками документів і архівом. 
- Установам, котрі займаються друкуванням учнівського посвідчення. 
- Міністерству цифрової політики і уповноваженим органам Міністерства з метою 

запевнення функціонування учнівських посвідчень. 
- Кур’єрам і працівникам пошти з метою отримання кореспонденції. 
- Органам державної влади і інституціям, що виконують державні завдання, або 

установам, котрі працюють на їхнє замовлення на правових підставах. 

СКІЛЬКИ ЗБЕРІГАЮТЬСЯ ОСОБИСТІ ДАНІ? 

Особисті дані (учнів) будуть зберігатися до часу навчання в школі, або після закінчення 
школи до моменту вказаного в загальних законах. 

ПРАВО ВНЕСЕННЯ СКАРГ ДО ДИРЕКТОРА ОХОРОНИ ОСОБИСТИХ ДАНИХ 

Маєте право звернутися зі скаргою в зв’язку з опрацюванням особистих даних школою до  
наглядового органу в справах охорони особистих даних. В Польщі таким органом являється 
директор охорони особистих даних.  

Адреса:  

Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

Ul.Stawki 2, 00-193 Warszawa 

Тел. 22 531 03 00 

Факс 22 531 03 01 

Електронна адреса: kancelaria@uodo.gov.pl 

Інтернет сторінка: PUODO:www.uodo.gov.pl. 

ЧИ ОСОБИСТІ ДАНІ РОЗПОВСЮДЖУЮТЬСЯ ДО ДЕРЖАВ З ПОЗА ЄВРОПИ? 

Особисті дані не розповсюджують на до держав з поза Європи за винятком: 

- Коли організовуються закордонні екскурсії поза Європейські країни; 



- Коли розповсюджуємо фотографії з шкільних заходів, або інших шкільних подій на 
сторінках інтернетових спільнот таких, як Facebook. 

ЧИ ОСОБИСТІ ДАНІ ОПРАЦЬОВУЮТЬСЯ АВТОМАТИЧНО ( ЧЕРЕЗ ПРОФІЛЬ) В 
СПОСІБ ЯКИЙ ПОРУШИВ Б ВАШІ ПРАВА? 

Дані особисті опрацьовуються тільки в інформаційній системі школи. 

 


