
 

      
ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЙНА ЗАЛОЖЕННЯ 

щодо обробки персональних даних неповнолітнього 
та його законні опікуни 

в 

Комплекс школи та дитячого садка в Леді,  
Dawidy Bankowe, ul. Długa 49, 05-090 Raszyn 

 
Відповідно до ст. 13 розділ 1-2 Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради 

від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про 
вільний рух таких даних, а також про скасування Директиви 95/46 EC (Загальний регламент 

захисту даних) - далі іменований GDPR 
 

Усвідомлюючи, наскільки важливим аспектом для кожного з нас є збереження 
конфіденційності, а отже, щоб знати, чи наші персональні дані ефективно захищені та хто 
насправді їх обробляє та з якою метою, ми представляємо наступне інформаційне положення 
для ознайомлення та просимо вас висловити свою невимушену згоду на обробку ваших даних 
і даних вашої дитини на весь період користування послугами нашого закладу. 
У той же час ми гарантуємо, що: 
• Ми не використовуємо персональні дані для інших цілей, ніж ті, що передбачені законом, 
• Ми не передаємо довірені нам персональні дані комерційним структурам 
• Ми обробляємо дані лише в необхідному обсязі та дбаємо про їх безпеку 
Мета пункту полягає в тому, щоб якомога доступніше пояснити, чому нам потрібні  
ерсональні дані, які ми запитуємо, і повідомити вас про ваші права на керування ними. 

        
АДМІНІСТРАТОР ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 

    Адміністратором персональних даних є: 
Комплекс школи та дитячого садка в Ładach, Dawidy Bankowe, ul. Długa 49, 05-090 Raszyn 

  Зв'язатися з адміністратором даних: tel. (22) 720-25-69; пошта: sekretariat@zsplady.raszyn.pl 
ІНСПЕКТОР ЗАХИСТУ ДАНИХ 

Нагляд за правильністю обробки персональних даних, пов’язаних з процесом організації 
роботи та функціонування закладу, здійснює пан Роберт Козловський – спеціаліст із захисту 
даних (DPO), з яким можна зв’язатися за адресою електронної пошти: iod@cdkp.pl  та GSM 
телефон: 604 362 559 

 
ЦІЛІ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 

 
Персональні дані будуть оброблятися для наступних цілей: 

  

 
Мета обробки \ категорія даних 
 
 

 
Правова база для обробки 

 

• Ведення адміністративного процесу та 
процесу набору дитини, включаючи: акт 
про реєстрацію дитини у закладі, 
інформацію про місцевість, видачу 
ідентифікаційних карток та свідоцтв про 
відвідування закладу 

ст.6 розд. 1. Точка в) GDPR 
a) Обробка необхідна для виконання 

юридичних обов’язків, покладених 
на Адміністратора:Ustawa z dnia 14 
grudnia 2016 r. prawo oświatowe 
(Dz.U. z 2017  poz. 59 ze zm.) 

mailto:iod@cdkp.pl


Категорія даних: 
+ Ім'я та прізвище, 
+ PESEL 
+ Дата і місце народження 
+ Адреса проживання та реєстрації 
+ інформація про заклад, який відвідувала 
дитина до прийняття рішення про 
звернення до закладу 

 

• Забезпечення безпеки дітей та захисту 
майна та конфіденційності інформації, 
розголошення якої може завдати шкоди 
Адміністратору даних, шляхом застосування 
технічних заходів, що дозволяють 
записувати зображення 
(відеоспостереження відеоспостереження) 
Категорія даних: 
+ зображення обличчя 
+ поведінкова поведінка людини 
+ час перебування в зоні моніторингу 

ст.6 розд. 1. Точка f) GDPR 
Обробка необхідна для цілей законних 
інтересів, які переслідує адміністратор: 
а) Відповідно до статті 108а Закону від 14 
грудня 2016 року - Закон про освіту 
 

• Ведення обліку дидактичного процесу 
дитини, включаючи відвідування та прогрес 
у навчанні з використанням електронного 
журналу 
Категорія даних: 
+ ім'я та прізвище 
+ PESEL 
+ віднесення до філії 
+ відвідуваність 
+ освітні результати 
+ висвітлення та порушення 
+ зафіксовані події необхідного контакту з 
законним опікуном 
+ зведення та аналіз записаних даних 
+ ПІБ законних опікунів 
+ зв'язок із законним опікуном 
+ індивідуальний вхід для доступу до 
електронного журналу 
   законний опікун дитини 

ст.6 розд. 1. Точка f) GDPR 
Обробка необхідна для цілей законних 
інтересів, які переслідує адміністратор: 
а) Відповідно до статті 108а Закону від 14 
грудня 2016 року - Закон про освіту 

• Для звітності та обліку 
за допомогою центральної освітньої 
інформаційної системи (SIO) 
 
 

Відповідно до ст. 6 сек. 1 бал в) GDPR 
Обробка необхідна для виконання 
юридичних зобов’язань, покладених на 
адміністратора в результаті: 
а) Закон від 14 грудня 2016 року «Про освіту» 
(Законовий журнал від 2017 року, ст. 59 із 
змінами) 

a) б) Закон від 15 квітня 2011 р. «Про 
освітню інформаційну систему» 
(Вісник законів від 2017 р., ст. 949) 

• Обробка даних, у тому числі зображення 
дитини, в рамках запису та звітності 
інформації про дидактично-виховну роботу 
та популяризацію закладу, у тому числі під 
час позакласних заходів; мовні та рухові та 
рухові змагання та під час змагань, 

Відповідно до ст. 6 сек. 1 бал а) GDPR 
Обробка здійснюється на підставі згоди 
суб’єкта даних або законного опікуна цієї 
особи 
 



спортивно-моторних змагань, поїздок та 
виїздів за межі закладу:  
 
+ оприлюднення інформації, що містить 
персональні дані, у тому числі зображення, 
на офіційних сайтах закладу, 
+ надання інформації, у тому числі фото та 
відео про важливі події в роботі об’єкта, на 
веб-сайт провідного органу влади, тобто 
Управління комуни 
+ опубліковано на тематичних 
інформаційних стендах всередині закладу 
+ проведення періодичних фотосесій на 
об'єкті сторонніми особами відповідно до 
обсягу укладених об'єктом договорів на 
послуги у сфері групових та індивідуальних 
фотографій 
 
Категорія даних: 
+ Прізвище та ім'я 
+ приналежність дитини до підопічного 
+ зображення обличчя 

• Проведення психологічного 
спостереження за дитиною та збір 
інформації для потреб психолого-
педагогічної бесіди для зустрічей з 
батьками. Проведення корекційних 
програм у сфері виховання та допомоги та 
вирівнювання освітніх можливостей 
дитини, постійне інформування батьків про 
труднощі та можливості вирішення 
соціально-виховних проблем дитини. 
 
Категорія даних: 
+ ім'я та прізвище 
+ набір даних, що входять до обсягу 

психологічної експертизи 
+ дані педагогічної співбесіди 
+ контактні дані з законним опікуном 
    У тому числі: + електронна пошта, 

месенджер електронного журналу, 

Відповідно до ст. 9 сек. 2 бали а) GDPR 
Обробка здійснюється на підставі згоди 
суб’єкта даних або законного опікуна цієї 
особи 
 
 
 
 

• Обробка персональних даних в обсязі, 
необхідному для організації проектів, що 
сприяють розвитку учнів, розкриття 
талантів, олімпіад, участі у позашкільних 
олімпіадах, включаючи заявки та акції 
 
Загальна категорія даних: 
+ ім'я та прізвище 
+ позначення класу, який він відвідує 
+ зображення 
+ досягнутий результат 
 

ст.6 розд. 1. Точка а) GDPR 
Обробка здійснюється на підставі згоди 
суб’єкта даних або законного опікуна цієї 
особи 



• Довгострокове документування школи 
архівного значення, документування факту 
навчання дитини та її участі в випадкових 
заходах, що мають значне значення для 
закладу, а також закріплення образу та 
відомостей про випускника у формі 
шкільної хроніки. , у тому числі в 
традиційному та електронному вигляді 
 
Загальна категорія даних: 
+ ім'я та прізвище 
+ позначення класу, який він відвідував 
+ зображення обличчя 

Відповідно до ст. 6 сек. 1 бал а) GDPR 

Обробка здійснюється на підставі згоди 
суб’єкта даних або законного опікуна цієї 
особи 
 
 

• Обробка інформації та процесу подання 
звітності, пов'язаної з спілкуванням з 
законними опікунами дитини або 
батьківською радою 
 
Категорія даних: 
+ ім'я та прізвище 
+ позначення класу 
+ загальнодидактичні, виховні та 
організаційні питання, що стосуються 
дитини 

Відповідно до ст. 6 сек. 1 бал а) GDPR 
Обробка здійснюється на підставі згоди 
суб’єкта даних 

• Для того, щоб використовувати ІКТ 
комунікаційний канал та забезпечити 
швидкий зв'язок між керівництвом закладу 
та вихователем Вашої дитини та Вами 
(законним опікуном) 

 
Категорія даних: 
+ ім'я та прізвище 
+ номер мобільного телефону 
+ SMS 
+ адреса електронної пошти 

Відповідно до ст. 6 сек. 1 бал а) GDPR 
Обробка здійснюється на підставі згоди 
суб’єкта даних 

• З метою підготовки планів організаційно-
технічного забезпечення роботи студента у 
сфері освітньої діяльності в закладі у разі 
необхідності впровадження навчання 
студентів із застосуванням методів і 
прийомів дистанційного навчання в моделі 
дистанційної або гібридної роботи. 
 
Категорія даних: 
+ ім'я та прізвище 
+ номер мобільного телефону 
+ адреса електронної пошти 

 

ст.6 розд. 1. Точка а) GDPR 
Обробка здійснюється на підставі згоди 
суб’єкта даних або законного опікуна цієї 
особи 

• Вимірювання температури тіла для 
запобігання поширенню епідемії в період 
небезпеки: 
                   + біля входу в об’єкт 
                   + перебуваючи на його території 

ст.9 розд. 2. пункт а) GDPR 
Суб’єкт даних дав згоду на обробку його 
персональних даних для зазначеної мети. 
 
Основа закону: 



                   + при посадці в транспортний 
засіб, коли дитина користується 
організованим закладом транспортом для 
проїзду до школи або в організованих 
поїздках. 
 

Персональні дані, які ми будемо обробляти: 
+ ім'я та прізвище дитини 
+ температура тіла дитини 
+ стан здоров'я - зовнішні симптоми 
+ ім'я та прізвище батька або опікуна дитини 
+ номер телефону батьків для повідомлень 

про стан здоров'я дитини 
 

Протиепідемічна настанова Головного 
санітарного інспектора від 25 серпня 
2020 року для дитячих садків, садочків 
у початковій школі та інших формах 
дошкільної освіти та установ для 
догляду за дітьми до 3 років (видано 
згідно зі статтею 8а (5) ) (2) Закону про 
державну санітарну інспекцію від 
14.03.1985 р. 

 
ЗБІР ДАНИХ З ІНШИХ ДЖЕРЕЛ 

Розпорядник даних не отримує персональні дані з будь-яких зовнішніх джерел. 
 

КОМУ БУДУТЬ НАДАНО ДАНІ (ОТРИМАЧІ ДАНИХ) 
• Доступ до персональних даних, які обробляються в об'єкті, зазначеному в Інформаційному 
пункті, матимуть лише уповноважені Адміністратором даних працівники і лише в обсязі, 
необхідному для виконання своїх службових обов'язків на займаній посаді. 
• Одержувачами персональних даних будуть державні органи, установи та треті сторони, 
уповноважені запитувати доступ або отримувати персональні дані на основі законодавчих 
положень (включаючи: Міністерство національної освіти, Раду освіти, а також у разі інциденту 
порушуючи безпеку осіб або майна на об'єкті, а також міліцію). 
• Батьківська рада або представники законних опікунів дітей з підопічного 
• Психолого-педагогічний консультативний центр 
 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОФІЛЮВАННЯ ТА ПЕРЕДАЧУ ДАНИХ ЗА межі ЄЕЗ 
Адміністратор даних гарантує, що він не профілює оброблені дані з використанням 
автоматизованих методів і не передає, включно з надсиланням, оброблені дані, отримані 
згідно з цим Інформаційним пунктом, та згоду, надану за межами ЄЕЗ. 
 

ПЕРІОД ОБРОБКИ ТА ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ 
Персональні дані оброблятимуться протягом усього періоду перебування дитини в нашому 
закладі, а їх зберігання буде здійснюватися Адміністратором протягом періоду, необхідного 
для виконання зобов’язань щодо архівування, що випливають із Закону від 14 липня 1983 
року про національні архівні ресурси та архіви ( Законодавчий журнал 2018, п. 217) зі змінами) 
не пізніше 5 років після закінчення надання послуг з догляду та освіти Вашої дитини в нашому 
закладі. 
 

ПРАВО ДОСТУПУ ТА ІНШІ ПРАВА 
Відповідно до GDPR ми повідомляємо вас, що ви маєте право на доступ до вмісту наданих 
даних і право виправляти їх, якщо визнаєте, що вони неправильні. Ви можете вимагати 
видалення або обмеження ваших даних, які обробляються нами, на які ви дали згоду, але 
пам’ятайте, що використання цього права може фактично перешкодити нам виконати деякі 
або всі зобов’язання, що випливають із Угоди, укладеної між нами щодо надання послуг у 
нашим об'єктом у разі, коли їх виконання було засновано на вашій попередній згоді, а в 
критичних випадках навіть необхідність відмовитися від його виконання. Пам'ятайте також, 
що відкликання згоди на подальшу обробку, якщо підставою для обробки була ст. 6 (1) (a) або 
статті 9 (2). Буква «а» набуває чинності з моменту її подання Адміністратору в недвозначний 
та ефективно доставлений спосіб, але не впливає на обробку даних, яка вже була здійснена 
на підставі відкликаної згоди. 



 
ЗМІНА МЕТИ АБО ПРАВОВОЇ ОСНОВИ ОБРОБКИ ДАНИХ 

 Якщо отримані персональні дані для конкретних цілей знадобляться Адміністратору при 
подальшій обробці, ніж це передбачено законодавчими підставами для мети, з якою ці дані 
були зібрані, або їх корисність для іншої мети засекречена, - у цьому випадку перед 
Адміністратором повторно - використовує вас, ви будете проінформовані про це, і ми знову 
попросимо вашої згоди, якщо підставою для подальшої обробки даних не є чітка юридична 
вимога. 
 

ПРАВО НА СКАРГУ 
Якщо ви вважаєте, що ваші права на захист персональних даних недостатньо захищені, або 
вважаєте, що обробка персональних даних, які стосуються вашої дитини чи вашої дитини, 
порушує положення GDPR, ви маєте право подати скаргу до наглядового органу щодо захисту 
персональних даних, Управління захисту персональних даних має місцезнаходження у 
Варшаві, вул. Stawki 2 00-193 Варшава. З цією метою ви можете зв’язатися з нашим 
спеціалістом із захисту даних, щоб отримати безкоштовну консультацію чи роз’яснення. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примітка. Переклад оригінального тексту доступний на загальнодоступному веб-сайті 
                   Контролер даних. У разі неточностей, будь ласка, зв’яжіться з нами безпосередньо 

                        уточнювати неточності та вносити поправку. 

 


