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UPOMNIENIE
Rodzaj naruszenia

Naruszenie Art. 5 ust. 1 lit. a, Art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Niewystarczająca podstawa prawna do przetwarzania danych.

Przedmiot decyzji

Pracownicy Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO)
przeprowadzili kontrolę w Zespole Szkół Ogólnokształcących
(ZSO) w D. Zakresem kontroli objęto przetwarzanie przez ZSO
danych osobowych uczniów w związku z przeprowadzeniem
wśród nich w roku szkolnym 2019/2020 wywiadów ankietowych,
dotyczących ich sytuacji osobistej, przy użyciu ankiety pod nazwą
„Diagnozowanie sytuacji domowej i szkolnej ucznia. Ankieta dla
ucznia”. Celem przeprowadzenia ankiety było zidentyfikowanie
uczniów, którzy wymagają udzielenia wsparcia psychologicznego
przez szkołę, do której uczęszczają. W ankiecie pozyskiwane były
danych osobowe uczniów ZSO, w tym także dane osób
niepełnoletnich, w następującym zakresie: imię i nazwisko,
oznaczenie klasy, określenie opiekunów prawnych (rodziców),
informacja o stanie rodziny (pełna, niepełna), a także informacje
o śmierci opiekuna prawnego (rodzica), separacji opiekunów
prawnych (rodziców), ich wykształceniu i sytuacji zawodowej,
liczbie osób w gospodarstwie domowym, sytuacji finansowej,
stanie zdrowia oraz nałogach opiekunów prawnych (rodziców),
sytuacji mieszkaniowej oraz o fakcie otrzymania albo nieotrzymania
pomocy finansowej.
Przetwarzanie danych uczniów odbywało się w zakresie ich
zbierania, przechowywania oraz usunięcia. Na dzień rozpoczęcia
kontroli dane osobowe uczniów pozyskane w związku z
przeprowadzeniem ankiet nie były już przetwarzane przez ZSO
ze względu na ich komisyjne zniszczenie. Niemniej jednak
pracownicy UODO na podstawie zgromadzonego materiału
dowodowego ustalili, że ZSO naruszył przepisy o ochronie danych
osobowych poprzez przetwarzanie bez podstawy prawnej danych
osobowych uczniów w związku z przeprowadzeniem wśród nich
wyżej wspomnianych wywiadów ankietowych.
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JAK UNIKAĆ TAKICH NARUSZEŃ?
1) Dokonuj monitorowania, weryfikacji i kontroli nad zakresem
przetwarzania danych osobowych w aspekcie jego legalności.
2) Włączaj Inspektora Ochrony Danych lub osobą odpowiedzialną
za ochronę danych osobowych we wszystkie sprawy dotyczące
ochrony danych osobowych.
3) Pamiętaj, że administrator danych reprezentowany przez
określone stanowisko jest obowiązany zapewnić ciągłość
wykonywania obowiązków wynikających z RODO, bez względu
na zmiany personalne na tym stanowisku.
4) Pamiętaj, że Inspektor Ochrony Danych jest odpowiedzialny
za wypełnianie swoich obowiązków zgodnie z zadaniami
wskazanymi w RODO.
Jeśli administratorem danych jest szkoła:
1) Pozyskuj o uczniach jedynie takie informacje, jakie są niezbędne
dla realizacji zadań i obowiązków wynikających z przepisów
sektorowych, w tej sytuacji dotyczące oświaty i szkolnictwa.
2) Zanim zaczniesz zbierać o uczniach dane wykraczające poza
zakres wskazany w przepisach prawa – skonsultuj się
z Inspektorem Ochrony Danych lub osobą odpowiedzialną
za ochronę danych osobowych w szkole.
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