
INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH 

Na podstawie 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 informuję, że: 
 
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z kształceniem  

i organizacją pobytu w Ośrodku ucznia jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  

dla Niesłyszących i Słabosłyszących z siedzibą w Raciborzu (47-400), przy ulicy Karola 

Miarki 4. 

 

2. Administratora danych reprezentuje Dyrektor Ośrodka Agata Tańska, e-mail: 

dyrektor@soswnis.pl, tel.: 32 415 30 01. 

 

3. Inspektorem ochrony danych u Administratora jest Tomasz Nawrocki, e-mail: 

iod@soswnis.pl. 

 

4. Kontakt we wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest  

z Inspektorem ochrony danych za pośrednictwem podanego wyżej adresu e-mail  

lub listownie na adres siedziby Administratora. 

 

5. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych  

oraz danych Pani/Pana dziecka/podopiecznego. 

 

6. Dane osobowe przetwarzane są w celu: 

a. Prowadzenia dokumentacji naboru do szkół wchodzących w skład Ośrodka; 

b. Prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania i wychowania. 

 

7. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących kategoriach: 

a. Dane zwykłe – podstawowe dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, numer PESEL,  

a w przypadku jego braku seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość), data 

i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, numer telefonu, 

adres e-mail, wizerunek, informacje związane z opłatami za żywienie, w tym informacje 

dotyczące sytuacji materialnej w związku ze zwolnieniami lub zniżkami za żywienie, 

numer rachunku bankowego, informacje związane z dowodami księgowymi, 

stypendiami, informacje związane z realizacją kształcenia i pobytu w placówce; 

b. Dane szczególnych kategorii – informacje o stanie zdrowia. 

 

8. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: 

a. Art. 6 ust. 1 lit. c RODO - obowiązek prawny nałożony na administratora danych; 

b. Art. 9 ust. 2 lit. g RODO - przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych  

z ważnym interesem publicznym. 

- szczegółowy wykaz podstaw prawnych w stosunku do celów przetwarzania danych 

zawiera załącznik nr 1 do niniejszej informacji.  

9. Podanie danych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do realizacji kształcenia  

w Ośrodku. W przypadku niepodania danych kształcenie w Ośrodku jest niemożliwe. 

 



10. Posiada Pani/Pan prawo do: 

a. Żądania od Administratora dostępu do swoich danych (w tym danych dziecka / 

podopiecznego), ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania; 

b. Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

 

11. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem: 

a. Uprawnionych organów państwowych lub samorządowych, między innymi: 

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Nauki, Kurator Oświaty, Województwo Śląskie 

(organ prowadzący Ośrodek), Urząd Gminy/Miasta właściwym ze względu na Twoje 

miejsce zamieszkania, w tym jednostki podległe, takie jak Ośrodek Pomocy Społecznej; 

b. Podmiotów świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie na rzecz Ośrodka, między 

innymi: Poczta Polska lub inny podmiot świadczący usługi pocztowe/kurierskie 

c. Podmiotów świadczących usługi teleinformatyczne i serwisowe na rzecz Ośrodka. 

 

12. Przetwarzane przez Administratora dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 

13. Dane osobowe będą przechowywane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  

dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu przy ul. Karola Miarki 4 przez okres trwania 

kształcenia oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji szkolnej, 

ustalonym zgodnie z przepisami o archiwizacji, w szczególności z przepisami ustawy z dnia 

14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

 

 

Dodatkowe informacje – rejestracja wizerunku za pomocą telewizji przemysłowej. 

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących 
funkcjonuje system telewizji przemysłowej (monitoringu wizyjnego).  
 
Celem funkcjonowania monitoringu jest zwiększenie bezpieczeństwa uczniów i pracowników 
oraz ochrony mienia placówki. 
 
Podstawą prawną działania monitoringu jest art. 154 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych wprowadzający do ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe 
art. 108a. 
 
Pani/Pana wizerunek będzie rejestrowany i archiwizowany przez okres nie dłuższy niż 3 
miesiące od dnia nagrania. 
 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do informacji Administratora danych 
 

Cel przetwarzania Podstawa prawna 

Prowadzeniem dokumentacji 
naboru do szkół 
wchodzących w skład 
Ośrodka. 

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2  

lit. g RODO w związku z: 
1) art. 123 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 oraz art. 127 ust. 19 pkt. 2 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe; 
2) Rozporządzeniem Ministra edukacji narodowej z dnia 9 

sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania 
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i 
zagrożonych niedostosowaniem społecznym; 

3) Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 
sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek 
oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków 
wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, 
specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, 
specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków 
rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek 
zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie 
pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkani. 

Prowadzenia dokumentacji 
przebiegu nauczania i 
wychowania. 

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2  

lit. g RODO w związku z: 
1) art. 47 ust. 1 pkt. 7 oraz art. 123 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 oraz  

art. 127 ust. 19 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - 
Prawo oświatowe; 

2) art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września  
1991 r. o systemie oświaty; 

3) Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 
sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez 
publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji 
przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i 
opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji; 

4) Rozporządzeniem Ministra Edukacji narodowej z dnia 11 
sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek 
oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków 
wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, 
specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, 
specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków 
rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek 
zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie 
pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania; 

5) Rozporządzeniem Ministra edukacji narodowej z dnia 9 
sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania 
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i 
zagrożonych niedostosowaniem społecznym; 

6) Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 
sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów 
państwowych i innych druków szkolnych. 

 


