
1. Czy słyszałeś już o danych osobowych?  

Ty, Twoje koleżanki i koledzy macie imiona, urodziliście się na naszej planecie  

i mieszkacie w różnych miejscach. Takie informacje na Twój temat to inaczej dane, 

które ciebie dotyczą. Albo po prostu dane osobowe! 

 

2. No tak, ale o jakie dane osobowe może naprawdę chodzić? 

Przede wszystkim Twoje imię i nazwisko, ile masz lat, gdzie mieszkasz, Twój numer telefonu (jeżeli 

masz własny telefon), to, gdzie chodziłeś wcześniej do przedszkola, szkoły, a także informacje o tym, 

kiedy i na co chorowałeś. To najważniejsze z informacji.  

 

3. Skoro już dowiedziałeś się, czym są dane osobowe, to może zastanawiasz 

się, kto te informacje na Twój temat zbiera, używa, a także porządkuje?  

Tą osobą jest Administrator (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Masłowie). Brzmi skomplikowanie, ale 

może nawet go znasz! Jest nim Twoja Szkoła! W jego obowiązkach pomaga mu jeszcze jedna osoba, 

którą jest Inspektor Ochrony Danych. Można skontaktować się z nim mailowo: inspektor@rodo-krp.pl 

lub telefonicznie pod numerem +48 792 304 042 .  

 

4. Skoro już wiesz, kto gromadzi wszystkie informacje na Twój temat, to może 

zastanawiasz się w jakim celu jest to robione? 

Twój Administrator (czyli Twoja Szkoła) potrzebuje pewnych informacji, takich jak np.  

gdzie się urodziłeś i przy jakiej ulicy mieszkasz. Może korzystać z nich na różnych 

podstawach i w różnych celach, przede wszystkim:  

 może to być zgoda potrzebna w celu wykonania Twojego zdjęcia podczas 

zabawy, 

 może to być obowiązek Szkoły, która potrzebuje Twoich danych w celu 

prowadzenia zajęć, podczas których uczysz się nowych rzeczy  

i umiejętności. Wpisywanie plusów do dziennika pokazujących Twoje sukcesy 

w nauce i jej przebieg, to także jeden z celów dla którego zbierane są 

informacje na Twój temat, 

 celem może być także zapewnienie Tobie opieki, gdy Twoi rodzice lub opiekunowie pracują. 

 

5. Czy może się zdarzyć, że informacje na Twój temat zbierać  

i używać będzie ktoś inny niż Twoja Szkoła (czyli ktoś inny niż Administrator 

Twoich danych osobowych)? 

Tak. Twój Administrator, czyli Twoja Szkoła, może dać informacje na Twój temat komuś innemu. Na 

przykład osobom, które sprawiają, że działają komputery ze wszystkimi systemami w Twojej Szkole 

albo osobie, która zajmuje się zbieraniem pieniędzy na najbliższą wycieczkę.  

Może się także zdarzyć, że informacje na Twój temat, czyli Twoje dane osobowe, przekazane zostaną 

urzędom, które będą ich akurat potrzebowały. 
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6. Czy informacje na Twój temat mogą „podróżować” do krajów spoza Unii 

Europejskiej, np. USA albo Japonii? 

Skoro Twoja Szkoła może pozwolić komuś innemu na zbieranie  

i używanie informacji na Twój temat, to może Twoje dane osobowe mogą także 

„podróżować” do krajów spoza Unii Europejskiej, np. USA albo Japonii? 

Tak się raczej nie stanie, bo Twoje Szkoła nie zamierza przekazywać informacji na Twój 

temat do krajów spoza Unii Europejskiej –  nawet, jeżeli wybierasz się tam na najbliższe 

wakacje! Jeżeli Szkoła wyśle jednak Twoje dane w taką podróż, na przykład przy okazji 

zdalnego nauczania, na pewno się o tym dowiesz! 

 

7. Czy Twoje dane mają „datę ważności”? 

Tak. Całkiem podobnie jak z mlekiem, czy jogurtem, które są u Ciebie w lodówce. Po pewnym czasie 

informacje o Tobie „tracą ważność” i nie mogą być wykorzystywane. Zależy to przede wszystkim od 

celu dla jakiego są one zbierane i używane (mówiliśmy o tym w punkcie 4), dlatego „okres ważności” 

Twoich danych może być różnej długości. 

 

8. Czy masz wpływ na to, co dzieje się z informacjami o Tobie?  

Tak. Masz możliwość żądania dostępu do danych, które Ciebie dotyczą, a także wymagania, aby były 

one zmienione, a nawet usunięte. By tak się stało, musisz zwrócić się do Administratora, czyli Twojej 

Szkoły, ale pamiętaj, aby najpierw zapytać o radę swoich rodziców lub opiekunów.  

W zależności od celu i podstawy możesz też cofnąć zgodę, sprzeciwić się korzystaniu z Twoich danych 

lub wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który dba o to, co dzieje się z 

Twoimi danymi.  

 

9.  Chcesz wiedzieć więcej? 

Więcej informacji o tym co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi możesz 

uzyskać od Administratora, np. na stronie spmaslowo.pl  

 

 

 

 

 


