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ПРАВИЛА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 

У ЗВ`ЯЗКУ З ПРОВЕДЕННЯМ НАБОРУ УЧНІВ НА НАВЧАННЯ ДО 

 ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО ЛІЦЕЮ № 15 ІМ. МАЙОРА ПЬОТРА ВИСОЦЬКОГО 

У ВРОЦЛАВІ 

 

 

Нижче наводимо інформацію про те, яким чином, для яких цілей і в якому обсязі ми 

обробляємо Ваші персональні дані та персональні дані учня у зв’язку з проведення набору на 

навчання до нашого Ліцею, а також після зарахування – протягом усього періоду навчання у 

нашому навчальному закладі. 

ХТО Є АДМІНІСТРАТОРОМ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ? 

Адміністратором даних є Загальноосвітній ліцей № 15 ім. Майора Пьотра Висоцького у 

Вроцлаві, вул. Войровіцка, 58; 54-436 м. Вроцлав (далі: «Ми»). З нашим інспектором із захисту 

персональних даних Ви можете зв’язатися по електронній пошті: inspektor@coreconsulting.pl 

або письмово на адресу: CORE Consulting sp. z o.o., ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań. 

ЗВІДКИ МИ БЕРЕМО ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ? 

Ваші персональні дані, а також персональні дані Вашої дитини ми отримуємо від Вас. Ви 

надаєте їх нам у заяві про прийом Вашої дитини до нашого навчального закладу, у 

подальшому листуванні, яке може мати місце під час проведення набору на навчання та у 

процесі самого навчання у нашому закладі, а також для забезпечення Вашій дитині 

відповідних умов під час перебування в нашому навчальному закладі. 

З ЯКОЮ МЕТОЮ МИ ОБРОБЛЯЄМО ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ? 

Надані Вами дані ми обробляємо з метою проведення набору Вашої дитини на навчання до 

нашого навчального закладу, а у разі зарахування Вашої дитини до навчального закладу, ми 

обробляємо ці дані з метою надання освітніх та педагогічних послуг відповідно до чинного 

законодавства. Дані не підлягають профілюванню та автоматизованому прийняттю рішень. 

У ЯКОМУ ОБСЯЗІ МИ ОБРОБЛЯЄМО ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ? 

Ми обробляємо персональні дані Вашої дитини (далі: кандидат), а також Ваші персональні 

дані (далі: батьки кандидата) у наступному обсязі: ім’я і прізвище, дата народження, номер 

PESEL кандидата (у випадку відсутності номера PESEL – серія і номер паспорта чи іншого 

документа, що посвідчує особу); дані з атестату про закінчення початкової школи/гімназії; 

результати іспиту учня восьмого класу; імена та прізвища батьків кандидата; місце 

проживання батьків та кандидата; адреса електронної пошти батьків; номери телефонів 

батьків; яким навчальним закладам віддаєте перевагу – від найбільш бажаного до найменш 

бажаного, а також інші дані, що містяться в документах та заявах, які Ви додаєте до заяви про 

прийом дитини до навчального закладу. 

Крім того, ми обробляємо персональні дані Вашої дитини, які Ви визнали такими, що мають 

істотне значення, і у зв’язку з цим вони були передані нашому навчальному закладу, зокрема, 
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дані про стан здоров’я, дієту та психофізичний розвиток, з метою забезпечити Вашій дитині 

належний догляд, харчування та методи опіки і виховання під час перебування в нашому 

навчальному закладі. 

ВИКОРИСТАННЯ ЗОБРАЖЕННЯ ВАШОЇ ДИТИНИ 

Виходячи із законодавства щодо захисту персональних даних, з посиланням на виконання 

законодавства в галузі освіти, ми використовуватимемо зображення Вашої дитини для того, 

щоб опублікувати його у спільноті Ліцею – на дошці, стендах Ліцею тощо. Щодо цього 

положення ми не будемо звертатися до Вас за отриманням окремої згоди, оскільки діємо в 

рамках реалізації публічного завдання і виконуємо обов’язок, який випливає із законодавства. 

Зазначаємо, що використання зображення вихованців є результатом навчального процесу, 

який у широкому розумінні можна назвати виконанням навчальної місії, котра проявляється у 

формуванні відповідних соціальних установок, які дозволяють дитині правильно розвиватися. 

Метою системи освіти є, зокрема, виконання ролі навчально-виховної установи для дітей та 

молоді, тому, крім організації дидактичних занять, процес виховання учнів може відбуватися 

шляхом формування почуття приналежності до певної спільноти, інтеграції у шкільне 

середовище, і, таким чином, даний навчальний заклад виховує належне та бажане у цій 

«малій спільноті» ставлення, що позитивно вплине у майбутньому на суспільне сприйняття 

загалом. Проявом виконання основ системи освіти окремими навчальними закладами, 

безсумнівно, буде створення так званої дошки, тобто пам’ятної фотографії групи осіб, що 

складається з багатьох менших фотографій із зображенням кожного з учнів окремо1. Такого 

роду фотографії дозволяють учневі відчути себе важливою частиною шкільної спільноти, 

повернутися до спогадів, які зміцнюють його почуття інтеграції. 

У той же час, якщо Ви приймете рішення, що не хочете, щоб зображення Вашої дитини 

використовувалось у спосіб, зазначений вище та з вищезазначеною метою, повідомляємо, що 

Ви маєте право подати заперечення проти таких дій у секретаріаті нашого навчального 

закладу. З метою підзвітності (ст. 5 ч. 2 Положення «Про захист персональних даних» - GDPR) 

ми попросимо Вас, щоб дане заперечення було подано у письмовій формі. 

ЯКА ПРАВОВА ПІДСТАВА ОБРОБКИ ДАНИХ? 

Ваші дані та дані Вашої дитини ми обробляємо, посилаючись на: 

(1) обов’язок, що випливає із законодавства – яке покладає на нас зобов’язання прийняти 

Вашу заяву та розглянути її, 

(2) суспільний інтерес та здійснення публічних повноважень – де ми маємо право та 

обов’язок вчиняти певні дії в інтересах місцевої громади, в цьому випадку – 

забезпечити реалізацію права на державну освіту, і 

(3) обов’язок забезпечити медичну профілактику там, де ми зобов’язані обробляти дані 

щодо стану здоров’я, дієти та психофізичного розвитку Вашої дитини. 

                                                           
1 Визначення за Універсальним словником польської мови PWN за ред. С. Дубіша, електронна версія, 
Варшава 2008 
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ПРОТЯГОМ ЯКОГО ЧАСУ МИ ОБРОБЛЯЄМО ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ? 

Ваші персональні дані та персональні дані Вашої дитини, зарахованої до нашого Ліцею, зібрані 

з метою організації проведення набору на навчання, ми зберігатимемо до моменту, поки 

навчається Ваша дитина. 

Ваші персональні дані та персональні дані Вашої дитини, котра не була зарахована до нашого 

Ліцею, зібрані з метою організації проведення набору на навчання, ми зберігатимемо 

протягом одного року, крім випадків, коли на рішення директора Ліцею була подана скарга і 

розгляд справи триває. 

Дані, вказані у Вашій заяві, які Ви подавали нам впродовж навчання у нашому Ліцеї, ми 

обробляємо протягом строку, передбаченого законодавством – він може змінюватися 

залежно від виду заяви, яку Ви подаєте. Детальну інформацію з цього приводу Ви можете 

знайти в нашій адміністративній інструкції. 

ХТО Є ОТРИМУВАЧЕМ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ? 

Ми не передаємо Ваші дані та дані Вашої дитини жодним комерційним організаціям. 

Однак Ви повинні знати, що Ваші дані або дані Вашої дитини можуть передаватися 

постачальникам послуг, для надання яких необхідний доступ до даних: 

а) компаніям, які здійснюють технічну підтримку та обслуговування наших ІТ-серверів, 

б) юридичним фірмам, які надають нам послуги, 

в) компаніям, які надають нам послуги з обслуговування у сфері ІТ, включаючи компанії, 

що здійснюють технічне обслуговування обладнання, яке ми використовуємо у нашій 

роботі, 

г) компаніям, котрі надають послуги з підтримки програмного забезпечення, яке ми 

використовуємо в рамках нашої діяльності, 

д) кур’єрам та польським операторам поштового зв’язку – у зв’язку з надсиланням та 

отриманням кореспонденції, 

е) компаніям, котрі допомагають нам організовувати екскурсії (наприклад, транспортні 

компанії, музеї, кінотеатри), 

ж) у випадку конкурсів – іншим освітнім закладам (якщо діти з таких освітніх закладів 

також беруть участь у конкурсі), 

з) у випадку відеоспостереження – охоронному агентству. 

Кожному з перелічених суб’єктів ми передаємо лише ті дані, які необхідні для досягнення 

поставленої мети. 

Ваші персональні дані в рамках виконуваних нами завдань у сфері здійснення публічних 

повноважень та реалізації суспільного інтересу можуть бути надані іншим організаційним 

підрозділам в межах нашого підрозділу місцевого самоврядування. 

ПЕРЕДАЧА ДАНИХ ДО ТРЕТІХ КРАЇН 

В рамках нашого Ліцею ми використовуємо ІТ-рішення, які мають свої сервери на території 

США – тобто поза Європейським Союзом. Загальноосвітній ліцей № 15 користується при 

цьому лише рішеннями тих суб’єктів, які належать до системи «Щит конфіденційності», 
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тобто системи, в рамках якої кожен суб’єкт зобов’язаний застосовувати такі ж правила 

безпеки даних, як ті, що визначені законодавством ЄС. 

ЯКІ ВИ МАЄТЕ ПРАВА? 

Закон про захист персональних даних надає Вам ряд прав, якими Ви можете користуватися в 

будь-який час. Якщо Ви не зловживатимете цими правами (наприклад, подавати 

необґрунтовані щоденні запити на надання інформації), їх реалізація буде безкоштовною і 

простою. 

До Ваших прав відносяться: 

а) Право доступу до змісту Ваших персональних даних 

Дане право означає, що Ви можете звернутися до нас з проханням експортувати з 

наших баз даних інформацію, яку ми маємо про Вас, і надіслати її Вам в одному з 

поширених форматів (наприклад, XLSX, DOCX тощо). 

б) Право на виправлення даних 

Якщо Ви дізнаєтесь, що дані, які ми обробляємо, невірні, Ви маєте право звернутися 

до нас з проханням виправити їх, і ми будемо зобов’язані це зробити. У такому випадку 

ми маємо право звернутися до Вас з проханням надати якийсь документ або інші 

докази того, що дані змінилися. 

в) Право на обмеження обробки даних 

Якщо Ви вважатимете, що для проведення якоїсь дії ми обробляємо занадто широкий 

каталог персональних даних, Ви маєте право вимагати обмеження даного обсягу 

обробки. Якщо Ваша вимога не буде суперечити вимогам, що висуваються до нас 

чинним законодавством, або це не буде обов’язковим для реалізації договору, ми 

виконаємо Вашу вимогу. 

г) Право вимагати видалення даних 

Це право, також відоме як «право бути забутим», означає те, що Ви маєте право 

вимагати, щоб ми видалили з наших систем баз даних і з нашої документації всю 

інформацію, яка містить Ваші персональні дані. Пам’ятайте, що ми не зможемо це 

зробити, якщо ми зобов’язані обробляти Ваші дані (наприклад, адміністративне 

провадження, яке триває). У відповідь на Ваш запит, ми видалимо Ваші персональні 

дані в максимально можливому обсязі, а там, де це неможливо, ми забезпечимо їх 

псевдонімізацію (це означає, що неможливо ідентифікувати особу, яку стосуються 

дані, без відповідного ключа асоціацій), завдяки чому Ваші дані, які ми зобов’язані 

зберігати відповідно до чинного законодавства, будуть доступні лише обмеженій 

кількості осіб у нашому навчальному закладі. 

д) Право переносити дані до іншого адміністратора даних 

Якщо ми обробляємо Ваші персональні дані на підставі Вашої згоди або у зв’язку з 

діючим договором, то відповідно до Загального положення про захист персональних 

даних Ви можете звернутися до нас з проханням експортувати дані, які Ви нам надали 
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в ході таких контактів, в окремий файл з метою їх подальшої передачі до іншого 

адміністратора даних. 

Ви можете скористатися зазначеними вище правами, зв’язавшись з нами по електронній 

пошті за адресою inspektor@coreconsulting.pl або написавши лист на адресу: Liceum 

Ogólnokształcące nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego we Wrocławiu, ul. Wojrowicka 58, 54-436 

Wrocław. 

Якщо Ви вважатимете, що ми якимось чином порушили правила обробки Ваших 

персональних даних, Ви маєте право подати скаргу безпосередньо до контролюючого органу 

(з 25 травня 2018 року контролюючим органом є Начальник Управління з питань захисту 

персональних даних, вул. Ставки 2, 00-193 м. Варшава). У рамках реалізації цього права Ви 

повинні надати повний опис ситуації, яка мала місце, і вказати, які дії, на Вашу думку, 

порушують Ваші права чи свободи. Скаргу слід подати безпосередньо до контролюючого 

органу. 

 

ПРАВО НА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ПРОТИ ОБРОБКИ 

Окремо ми хочемо Вас повідомити, що Ви також маєте право на так зване заперечення проти 

обробки Ваших персональних даних. 

Ви маєте право заперечувати проти обробки даних у випадку, якщо Ви не хочете, щоб ми 

обробляли Ваші персональні дані або дані Вашої дитини з певною метою. У цьому випадку ми 

продовжуватимемо обробку певних даних для цілей інших процесів (для інших цілей), але вже 

не для цілей, на які Ви внесли заперечення, крім випадків, коли Ваша вимога суперечить 

обов’язку, покладеному на нас законодавством. 

Ви можете надіслати заперечення проти обробки даних на електронну адресу 

inspektor@coreconsulting.pl або листом на адресу: Liceum Ogólnokształcące nr XV im. mjr. Piotra 

Wysockiego we Wrocławiu, ul. Wojrowicka 58, 54-436 Wrocław. 
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