Școala primară catolică din Hugh

Declarație de confidențialitate pentru părinți / îngrijitori
( utilizarea datelor personale ale copilului dvs. )

Declarația de misiune
Școala St Hugh oferă un mediu primitor, sigur și sigur pentru toți.
Școala noastră își propune să fie o comunitate care reflectă adevăratele valori ale
Evangheliei despre dragoste și iertare. O comunitate în care fiecare individ, copil
sau adult poate lucra într-o atmosferă de respect și înțelegere reciprocă; pentru ași lărgi aprecierea față de lume, culturile și poporul său.
În fiecare zi ...... În creștere în dragostea lui Dumnezeu

Introducere
În conformitate cu legea privind protecția datelor, persoanele au dreptul de a fi informate cu privire la
modul în care școala utilizează datele personale pe care le deținem despre ele. Ne respectăm acest drept
prin furnizarea de "notificări de confidențialitate" (uneori numite "notificări corecte de prelucrare")
persoanelor care procesează datele lor personale.
Această notă de confidențialitate explică modul în care colectăm, stocăm și folosim datele personale
despre elevi .
Noi , Școala primară catolică din St Hugh sunt "controlorul de date" în sensul legii privind protecția datelor.
Contactul inițial, Donna Donaldson PA la directorul școlii.
Responsabilul nostru pentru protecția datelor este Chris Walsh (Consiliul Local din Liverpool)
dpo@liverpool.gov.uk
Datele personale pe care le deținem
Datele personale pe care le putem colecta, utiliza, păstra și distribui (dacă este cazul) despre elevi includ,
dar nu sunt limitate la:
 Datele de contact, numărul unic de elevi, scrisorile părinților, preferințele de contact, data nașterii,
documentele de identificare
 Caracteristici, cum ar fi originea etnică, naționalitatea, limba, eligibilitatea pentru mesele școlare
gratuite sau nevoile educaționale speciale
 Elevul și înregistrările curriculare
 Informații din școlile anterioare și din alte agenții, cum ar fi terapeuții de limbă și vorbitori, setările
grădinițelor)
 Protejarea informațiilor
 Detalii privind orice afecțiuni medicale, inclusiv sănătatea fizică și psihică
 Informații privind prezența
 Comportament, Incidente rasiste de informații privind excluderea
 Rezultatele evaluărilor interne și testele stabilite pe plan extern
 Detalii despre orice suport primit, inclusiv pachete de îngrijire, planuri și furnizori de asistență
 fotografii
 Imaginile CCTV captate în școală
De asemenea, putem deține date despre elevii pe care le-am primit de la alte organizații, inclusiv alte școli,
autorități locale și Departamentul pentru Educație.
De ce folosim aceste date
Utilizăm aceste date pentru:









Sprijinirea învățării elevilor
Monitorizați și raportați progresul elevilor
Asigurați îngrijire pastorală adecvată
Protejați bunăstarea elevilor
Evaluați calitatea serviciilor noastre
Administrați liste de așteptare pentru admitere
Realizarea cercetărilor
Respectați legea privind schimbul de date

Baza noastră juridică pentru utilizarea acestor date
Colectăm și folosim datele personale ale elevilor numai atunci când legea ne permite. Cel mai frecvent, îl
procesăm unde:
 Trebuie să respectăm o obligație legală
 Avem nevoie de ea pentru a îndeplini o sarcină oficială în interesul public
Mai puțin frecvent, este posibil să procesăm și datele personale ale elevilor în situațiile în care:
 Am obținut consimțământul de ao folosi într-un anumit mod
 Trebuie să protejăm interesele vitale ale individului (sau interesele altcuiva)
În cazul în care am obținut consimțământul de a utiliza datele personale ale elevilor, acest consimțământ
poate fi retras în orice moment. Vom clarifica acest lucru atunci când cerem consimțământul și vom
explica cum poate fi retras consimțământul.

Unele dintre motivele enumerate mai sus pentru colectarea și utilizarea datelor personale ale elevilor se
suprapun și pot exista mai multe motive care ne justifică utilizarea acestor date.
Colectarea acestor informații
Deși majoritatea informațiilor pe care le colectăm despre elevi este obligatorie, există unele informații care
pot fi furnizate în mod voluntar.
Ori de câte ori încercăm să colectăm informații de la dvs. sau de la copilul dvs., clarificăm dacă furnizarea
acestuia este obligatorie sau opțională. Dacă este obligatorie, vom explica posibilele consecințe ale
nerespectării.
Cum stocăm aceste date
Menținem informațiile personale despre elevi în timp ce aceștia frecventează școala noastră. Putem, de
asemenea, să o păstrăm dincolo de participarea la școala noastră, dacă acest lucru este necesar pentru
a ne conforma obligațiilor legale. Al nostru politica de gestionare a păstrării înregistrărilor stabilește cât timp
păstrăm informații despre elevi. Politica de retenție este disponibilă la www.sthughsprimary.co.uk
Schimbul de date
Nu împărtășim informații despre elevii cu nici o terță parte fără consimțământ, cu excepția cazului în care
legea și politicile noastre ne permit să facem acest lucru.
În cazul în care este necesar în mod legal sau necesar (și respectă legislația privind protecția datelor),
putem face schimb de informații personale despre elevi cu:
 Autoritatea noastră locală - pentru a ne îndeplini obligațiile legale de a împărtăși anumite informații,
cum ar fi protejarea preocupărilor și excluderilor
 Departamentul pentru Educație
 Familia și reprezentanții elevului
 Educatori și organe de examinare
 Autoritatea noastră de reglementare [specificați, după caz, de exemplu, Ofsted, Inspectoratul
școlilor independente]
 Furnizorii și furnizorii de servicii - pentru a le permite să furnizeze serviciul pentru care le-am contractat
 Organizații financiare
 Administrația centrală și locală
 Auditorii noștri
 Organizații de cercetare și cercetare
 Autoritățile sanitare
 Organizații de securitate
 Organizații de sănătate și asistență socială
 Consilieri profesioniști și consultanți
 Organizații de caritate și voluntariat
 Forțele de poliție, tribunale, tribunale
 Corpuri peofesionale
Biblioteca națională a elevilor
Suntem obligați să oferim informații despre elevii Departamentului pentru Educație ca parte a colecțiilor
legale de date, cum ar fi recensământul școlar.
Unele dintre aceste informații sunt apoi stocate în Național Elev Da t înjosi (NPD), care este deținut și
administrat de Departamentul de Educație și oferă dovezi asupra performanței școlare pentru a informa de
cercetare.
Baza de date este ținută electronic, astfel încât poate fi transformată cu ușurință în statistici. Informațiile
sunt colectate în siguranță din mai multe surse, inclusiv școli, autorități locale și consilii de examen.
Departamentul pentru Educație poate împărtăși informații de la NPD cu alte organizații care promovează
educația sau bunăstarea copiilor în Anglia. Aceste organizații trebuie să fie de acord cu termenii și
condițiile stricte privind modul în care vor utiliza datele.
Pentru mai multe informații, consultați pagina web a Departamentului privind modul în care colectează și
partajează datele de cercetare .
De asemenea, puteți contacta Departamentul pentru Educație cu orice alte întrebări legate de NPD.
Transferul de date pe plan internațional
Atunci când transferăm date cu caracter personal către o țară sau un teritoriu în afara Spațiului Economic
European, vom face acest lucru în conformitate cu legea privind protecția datelor.

Drepturile părinților și ale elevilor cu privire la datele cu caracter personal
Persoanele fizice au dreptul de a face o "solicitare de acces la subiect" pentru a avea acces la informațiile
personale pe care școala le deține în legătură cu acestea.
Părinții / îngrijitorii pot face o cerere cu privire la datele copilului lor în cazul în care copilul nu este
considerat suficient de matur pentru a-și înțelege drepturile asupra propriilor date (de obicei sub vârsta de
12 ani) sau în cazul în care copilul a dat consimțământul.
Dacă faceți o solicitare de acces la subiect și dacă deținem informații despre dvs. sau despre copilul dvs.,
vom:
 Vă ofer o descriere a acesteia
 Spuneți de ce o ținem și o procesăm și cât timp o vom păstra
 Explicați-vă de unde am primit-o, dacă nu de la dvs. sau de la copilul dvs.
 Spuneți cine a fost sau va fi împărtășit
 Permiteți să știți dacă se aplică date automate cu privire la luarea deciziilor automate și
consecințele acestora
 Vă oferă o copie a informațiilor într-o formă inteligibilă
Persoanele fizice au, de asemenea, dreptul ca informațiile lor personale să fie transmise în mod electronic
unei alte organizații în anumite circumstanțe.
Părinții / îngrijitorii au, de asemenea, un drept legal de a accesa înregistrările educaționale ale copilului lor .
Alte drepturi
În conformitate cu legea privind protecția datelor, persoanele au anumite drepturi privind modul în care
datele lor personale sunt utilizate și păstrate în siguranță, inclusiv dreptul la:
 Obiectul de utilizare a datelor cu caracter personal în cazul în care ar provoca sau provoacă
daune sau suferințe
 Împiedicați-l să fie folosit pentru a trimite marketing direct
 Obiectul deciziilor luate prin mijloace automate (de către un calculator sau o mașină, mai degrabă
decât de către o persoană)
 În anumite circumstanțe, aveți date personale inexacte corectate, șterse sau distruse sau
restricționați procesarea
 Solicitați despăgubiri pentru daune cauzate de încălcarea reglementărilor privind protecția datelor
Donna Donaldson PA la director. (Contact inițial) sau Chris Walsh dpo@liverpool.gov.uk responsabilul nostru
cu protecția datelor.
Pentru a putea exercita oricare dintre aceste drepturi sau pentru a solicita acces, vă rugăm să consultați
detaliile de contact de mai jos
Contacteaza-ne
Dacă aveți întrebări, preocupări sau doriți mai multe informații despre toate cele menționate în acest anunț
de confidențialitate, vă rugăm să contactați :
Donna Donaldson PA la director. ( Contact inițial)
Chris Walsh dpo@liverpool.gov.uk responsabilul nostru cu protecția datelor.
Această notificare se bazează pe nota privind confidențialitatea modelului pentru copii ale elevilor,
modificată pentru părinți și pentru a reflecta modul în care folosim datele din această școală.
Reclamații
Facem foarte multe plângeri cu privire la colectarea și utilizarea informațiilor personale.
Dacă credeți că colectarea sau folosirea informațiilor noastre personale este incorectă, înșelătoare sau
inadecvată sau aveți orice alte preocupări legate de procesarea datelor noastre, vă rugăm să ne ridicați
acest lucru în primă instanță.
Pentru a face o plângere, vă rugăm să contactați : Donna Donaldson PA la director. ( Contact inițial)
sau
Chris Walsh dpo@liverpool.gov.uk responsabilul nostru cu protecția datelor.
Alternativ, puteți adresa o plângere la Biroul Comisarului pentru Informații:




Raportați o îngrijorare online la adresa https://ico.org.uk/concerns/
Sunați la numărul 0303 123 1113
Sau scrieți la: Biroul Comisarului pentru Informații, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire,
SK9 5AF

