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W związku z wdrożeniem przez Multischool International School Szkołę Podstawową
regulacji i procedur dotyczących ochrony danych osobowych wytyczonych przez RODO,
pragniemy w niniejszej publikacji poinformować o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach
na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku. Oto podstawowe informacje na ten
temat:
Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art.
14 ust 1 i ust.2 ) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym
zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg
zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.
W związku z powyższym informujemy Państwa o sposobie i celu w jakim przetwarzamy
Państwa dane osobowe (dalej jako:”dane”), a także o przysługujących Państwu prawach
związanych z ochroną danych.
1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych?
Administratorem Państwa danych jest Multischool International School Szkoła Podstawowa
(dalej jako „Szkoła”), z którą można się skontaktować:
- pisemnie, kierując korespondencję pod adres: Multischool International School Szkoła
Podstawowa, ul. Niedźwiedzia 46, 02-666 Warszawa
- telefonicznie, pod numerem: +48 600 024 480
- e-mailowo, pod adresem: sekretariat@multischool.pl, oraz w inny sposób wskazany na stronie
www. multischool.pl/szkola/
Szkoła wyznaczyła inspektora danych osobowych, z którym można się skontaktować
pisemnie, kierując korespondencję na adres: Multischool, ul. Niedźwiedzia 46, 02-666 Warszawa,
z dopiskiem: „Inspektor ochrony danych” oraz e-mailowo pod adresem: iod@multischool.pl.
2. Podstawa prawna uprawniająca Szkołę do przetwarzania Państwa danych:
Szkoła przetwarza Państwa dane zgodnie z postanowieniem RODO i polskimi przepisami w
zakresie ochrony danych, w oparciu o umowy cywilnoprawne na świadczenie usług
edukacyjnych, zawierane z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci, regulowane następującymi
ustawami i rozporządzeniami:
- Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego
przedszkola oraz publicznych szkół za zm.
- Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej oraz Rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu danych
gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty
prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych
oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych,
- Rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i
innych druków szkolnych ze zm.
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny ze zm.
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- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
działania archiwów zakładowych ze zm.
- Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej wraz z
innymi ustawami (Dz. U. 2017 r. poz. 949 z późn. zm.)
3. Cel przetwarzania danych
Szkoła jako placówka edukacyjna, wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, na
podstawie art. 82 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst
jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 25, poz. 2572 z późn. zm.) zobowiązana jest do przetwarzania
danych osobowych dzieci i ich rodziców/opiekunów prawnych, w oparciu o podpisane umowy
cywilnoprawne, w celu realizacji zobowiązań statutowych Szkoły wynikających z ustawy o
systemie oświaty. Oznacza to że:
- Dane są przetwarzane w celu realizacji czynności zawarcia lub wykonania umowy, w związku z
którymi zostały przekazane do Szkoły.
- Dane są przetwarzanie w celu wykonywania przez Szkołę działalności edukacyjnej oraz
świadczenia innych usług w ramach realizacji umów zawartych z klientami w celu realizacji
działań wykonywanych na życzenie klienta przed lub w związku z zawarciem umowy.
- Szkoła podlega szeregowi zobowiązań prawnych wynikających z przepisów i regulacji w
zakresie prawa oświatowego. Może być ponadto zobowiązana do realizacji zadań w interesie
publicznym, w szczególności do celów obejmujących przeciwdziałanie przestępstwom. W razie
konieczności będziemy przetwarzać Państwa dane w celu realizacji wymogów nakładanych m.in.
przez wskazane w pkt. 2 regulacje.
Zgoda na przetwarzanie Państwa danych może zostać wycofana w dowolnym momencie.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przez Szkołę danych:
- do czasu wycofania zgody lub
- w okolicznościach, w których Szkoła przetwarza dane w oparciu o inną podstawę niż Państwa
zgoda.
3. Komu mogą być przekazywane dane?
Dane mogą być przekazywane innym odbiorcom w celu wykonania umowy z Państwem, w celu
wykonania ciążącego na Szkole obowiązku prawnego, w oparciu o Państwa zgodę lub dla celów
wynikających z prawnie uzasadnionych obowiązków Szkoły wobec organów nadzorczych
wynikających z regulacji prawnych wskazanych w pkt. 2.
Oznacza to, że odbiorcami mogą być w szczególności: upoważnieni pracownicy Szkoły,
gminne bazy Systemu Informacji Oświatowej, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium
Oświaty oraz Biuro Edukacji.
Celem realizacji obowiązku prowadzenia dzienników lekcyjnych Szkoła przekazuje Państwa
dane zewnętrznemu procesorowi obsługującemu Dziennik Elektroniczny, z którym Szkoła jako
administrator danych ma podpisaną Umowę Potwierdzenia Przekazania Danych Osobowych.
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4. Przesyłanie danych do państwa trzeciego (poza Unię Europejską)
Dane mogą być przekazywane do odbiorców spoza Unii Europejskiej („państwa trzecie”):
- jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej pomiędzy Państwem a Szkołą lub do
podjęcia działań przed zawarciem takiej umowy w celu jej zawarcia (szkolenia językowe,
wycieczki szkolne)
- w ramach korzystania przez Szkołę z infrastruktury informatycznej (internetowe kursy,
szkolenia i egzaminy)
W przypadku, gdy przetwarzanie obejmuje przekazywanie poza obszar Unii Europejskiej,
taki transfer będzie odbywał się z wykorzystaniem Standardowych Klauzul Umownych lub
regulacji Privacy Shield zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia
odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przepisami.
W innych sytuacjach Państwa dane mogą zostać przekazane do państw trzecich w
przypadkach wskazanych przez RODO. Kopię danych przekazywanych do państwa trzeciego
mogą Państwo uzyskać po zgłoszeniu takiej prośby do inspektora ochrony danych. Przekazanie
danych do państwa trzeciego może mieć miejsce również po uzyskaniu Państwa zgody. Zgodnie
z powyższym, Państwa dane będą przekazywane do państwa trzeciego na podstawie art. 49 ust.
1 lit a oraz art. 49 ust. 1 lit b RODO.
5. Jak długo będą przetwarzane (przechowywane) Państwa dane?
Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji przetwarzania
wskazanych w pkt. 2, tj.:
- w zakresie realizacji zawartej ze Szkołą umowy – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym
czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń,
- w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na Szkole w związku z prowadzeniem
działalności edukacyjnej i realizacją zawartych umów – do czasu wypełnienia tych obowiązków
przez Szkołę,
- w zakresie przetwarzania realizowanego wyłącznie w oparciu o zgodę – do czasu
niezwłocznego usunięcia danych, realizowanego w oparciu o zgłoszone przez Państwa żądane,
- do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Szkoły stanowiących podstawę tego
przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o
ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.
6. Jakie prawa przysługują Państwu, aby dane były odpowiednio chronione?
Mają Państwo prawo:
- żądać dostępu do swoich danych, a także żądać ich sprostowania, ograniczenia ich
przetwarzania lub ich usunięcia,
- wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w
zakresie, jakiego dotyczy ta zgoda, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie będzie miało
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem,
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- żądać przeniesienia dostarczonych Szkole przez Państwa danych przetwarzanych w celu
zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzanych na podstawie zgody. Przeniesienie polega na
otrzymaniu przez Państwa ze Szkoły Państwa danych w ustrukturyzowanym, powszechnie
używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawie do przeniesienia
innemu administratorowi danych, o ile jest to technicznie możliwe. Uprawnienie nie dotyczy
danych, które stanowią tajemnice Szkoły lub jej organu nadzorczego.
- wnieść skargę do organu nadzorczego przetwarzania danych osobowych, którym w
Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Państwo uznają
że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy, w tym RODO.
Szkoła w celu realizacji Państwa prawa może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do
potwierdzenia tożsamości.
7. Czy mają Państwo obowiązek dostarczyć dane?
W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania
wnioskowanych czynności lub zawarcia i realizacji umowy ze Szkołą, podanie przez Państwa
danych jest warunkiem wykonania wnioskowanych czynności lub zawarcia tej umowy. Podanie
danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do wykonania wnioskowanych czynności
lub zawarcia i realizacji umowy ze Szkołą.
Abyśmy mogli spełnić te czynności lub obowiązki, przepisy wymagają dostarczenia nam
niezbędnych informacji lub dokumentacji oraz niezwłocznego powiadomienia nas o wszelkich
zmianach. Jeżeli nie dostarczą Państwo Szkole niezbędnych informacji lub dokumentów, Szkoła
nie będzie mogła przeprowadzać wnioskowanych czynności lub zawierać i realizować umów.
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