KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO)
informujemy, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana
Twardowskiego w Strzeszkowicach Dużych, Strzeszkowice Duże 255 A, 24-220 Niedrzwica
Duża, tel. 81 51 18005, adres e-mail: strzeszkowice@wp.pl
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Jolanta Makuch, adres e-mail: Duże 255 A, 24-220
Niedrzwica Duża, tel. 81 51 18005, adres e-mail: strzeszkowice@wp.pl
3. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa – zgodnie
z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Szkole Podstawowej
w Strzeszkowicach Dużych.
4. Jako administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe
dziecka w celu realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego w formie zdalnego
nauczania oraz komunikacji elektronicznej.
5. Podstawą przetwarzania Pani/Pana oraz danych osobowych ucznia danych osobowych jest
w szczególności:
a) ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.,
b) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu
prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu
nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji,
c) ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych,
d) Rozporządzenie Min. Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r w sprawie
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz. U. 2020 poz. 493 z późn.zm.)
co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych na podstawie art. 6 ust.1
lit c) oraz art. 6 ust. 1 lit. e) RODO
6. Kategorie danych osobowych
Dane osobowe uczniów dla potrzeb zdalnego nauczania przetwarzane będą w zakresie:
a) imię (imiona) i nazwisko,
b) dane kontaktowe, adres poczty elektronicznej;
c) informacje dot.: uczęszczania ucznia do placówki, typie szkoły lub rodzaju placówki,
nazwie i adresie siedziby placówki oraz oddziale i klasie do których uczeń uczęszcza,
d) numer telefonu kontaktowego;
e) wizerunek;
f) głos;
g) nazwę użytkownika komunikatora lub innego środka komunikacji elektronicznej.
7. Okres przetwarzania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zdalnego nauczania przez czas
nauki zdanej oraz przez czas wynikający z przepisów prawa regulujących czas i zasady
kształcenia w formie zdalnego nauczania.
8. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki
będzie wynikać z przepisów prawa.
Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp
- podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora, którym administrator powierzył
przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji obowiązku nauki w formie nauki zdalnej
np.: Microsoft (G-Suite), podmioty szkoleniowe, firmy serwisujące oprogramowanie,
podmioty świadczące pomoc prawną, usługi niszczenia dokumentów,
- niezależni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu
np.:, Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej
(platforma epodreczniki.pl).
9. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo
do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania (jeśli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania
zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
powierzonej Administratorowi - art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
10. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie Pana/i danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów
obowiązującego prawa (wymóg ustawowy) - zgodnie z Rejestrem czynności przetwarzania
danych obowiązującym w Szkole Podstawowej w Krężnicy Jarej. Konsekwencją niepodania
danych jest uniemożliwienie wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
lub uniemożliwienie wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
12. Pana/i dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
(w tym profilowaniu).
13. Pana/i dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji
międzynarodowej.

