
Fundacja Per Aspera ad Astra będąca organem prowadzącym Niepubliczną szkołę Podstawową,  wypełniając obowiązki wynikające z przepisów prawa 

dotyczących ochrony danych osobowych, w tym 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 (dalej jako RODO), pragnie przekazać Państwu informacje dotyczące przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych, oraz przsługujących 

Państwu prawach z tym związanych. 

I.       Administrator danych osobowych 

Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dzieci jest  Fundacja Per Aspera ad Astra (zwana dalej FUNDACJĄ), będąca 

organem prowadzącym Niepubliczną Szkołę Podstawową Moja Szkoła im. W Chotomskiej w Łomiankach 05-092,  (zwanej dalej SZKOŁĄ), z siedzibą przy ul. 

Równej 26   

 

II.     Przedstawiciel Administratora/Inspektor Ochrony Danych 

Administrator/Inspektor  Ochrony Danych Osobowych Fundacji  Dorota Dragwa,  dostępny  jest poprzez kontakt : Sekretariat@moja-szkola.org  telefon: 22 

4979798 ; lub pisemnie na adres : 05-092 Łomianki ul. Równa 26 

 

III.    Cele i podstawy przetwarzania 

Dane osobowe Państwa oraz Państwa dzieci będą przez FUNDACJĘ w celu: 

 

- realizacji naszych zobowiązań  na podstawie zawartej  z nami umowy kształceniowej (dalej Umowa) 

- wypełnienia obowiązku prawnego 

- ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami 

- promocji szkoły 

 

IV.    Kategorie danych, które przetwarzamy 

Fundacja  przetwarza wyłącznie te dane osobowe, których przetwarzanie jest niezbędne  ze względu na cel  .  

Są to następujące kategorie danych: 

- imiona i nazwiska; 

- adres zamieszkania; 

- data i miejsce urodzenia ucznia oraz jego adres zameldowania; 

- numer PESEL, seria i nr dowodu osobistego bądź innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 

- płeć,  

- obywatelstwo, 

- nr telefonu, ewentualnie adres poczty elektronicznej; 

- informacje o przebiegu edukacji, oceny, opinie nauczycieli i inne dane związane z procesem edukacją i procesem wychowawczym  

- informacje o stanie zdrowia, orzeczenia, informacje o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dysfunkcje ucznia.; 

- wizerunek  ( w ramach udzielonej nam przez Państwo zgody ) 

 

V.      Odbiorcy danych                                                                  

Dane osobowe będą udostępniane następującym kategoriom podmiotów: 

- Urzędowi Miejskiemu w Łomiankach Wydział Edukacji, Referat Oświaty w zakresie rejestru szkół, oraz uzyskania i obsługi dotacji dla szkoły 

- Kuratorium Oświaty poprzez System Informacji Oświatowej, (SIO) 

- Szkołom rejonowym w zakresie dotyczącym  przekazania informacji o realizacji obowiązku szkolnego przez ucznia 

- Spółce Librus Sp. z o.o. w celu dokumentowania przebiegu procesu edukacyjnego poprzez  wypełnianie dziennika   elektronicznego Synergia Librus, 

- firmie księgowej zajmującej się obsługą finansowo-kadrową  FUNDACJI 

- firmie ubezpieczeniowej w zakresie koniecznym do wywiązania się z umowy zawartej z Fundacją 

- Poczcie Polskiej, firmom kurierskim oraz innym firmom współpracującym z FUNDACJĄ. 

 

VI.    Przekazywanie danych do Państw trzecich lub organizacji międzynarodowych 

Nie przekazujemy Państwa danych poza teren UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

 

VII.  Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i profilowaniu 

W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował  zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.  

 

VIII. Okres przechowywania danych  

Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres trwania  Umowy oraz okres dochodzenia ewentualnych roszczeń. 

Wyjątkiem jest  arkusz ocen oraz księgi ewidencyjne uczniów, których przechowywanie określają odrębne przepisy. 

Dane osobowe kandydatów zgromadzone podczas procesu  rekrutacyjnego  przechowywane są   do zakończenia przez ucznia nauki w szkole 

Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych przechowywane są  przez okres roku. 

 

IX.    Prawa w zakresie ochrony danych osobowych: 

Przysługuje  Państwu  prawo do : 

- dostępu  do przetwarzanych przez nas danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, 

- sprostowania  danych osobowych, 

- usunięcia danych osobowych, 

- ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

- przenoszenia danych, 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym nie będzie ono wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 



podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. 

 

X.      Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych  

Podanie danych osobowych, w zależności od ich rodzaju i celu, jest  warunkiem zawarcia umowy oraz jej prawidłowej realizacji, zaś ich niepodanie skutkować 

będzie niemożnością wywiązania się z niej. 


