
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

(zdalne nauczanie) 

 

Biorąc pod uwagę wykorzystywanie w celu zdalnego nauczania platformy umożliwiającej 

prowadzenie lekcji on-line, a także komunikację na odległość w innych formach, na podstawie 

art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 roku 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), 

informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych uczniów, jego rodziców (opiekunów prawnych), 

pracowników jest Zespół Szkół im. ks. Mieczysława Lachora w Górnie, 36-051 Górno, 

ul. Centralna 14, tel.: 17 77 28 559, adres email: zsgorno@wp.pl, reprezentowany przez Dyrektora 

Zespołu Szkół im. ks. Mieczysława Lachora w Górnie. 

2. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej 

na adres e-mail: iod@e-sokolow-mlp.pl bądź poczty tradycyjnej, kierując pismo na adres 

Administratora danych. 

3. Dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia zajęć w ramach zdalnego nauczania oraz 

zapewnienia bezpiecznej komunikacji, w tym do założenia konta w systemie zdalnego nauczania. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest: 

a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego, ciążącego na Administratorze, 

b) art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, 

c) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej Ministra Edukacji Narodowej z 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. 

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie instytucje upoważnione z mocy prawa, 

organy władzy publicznej, a także, w ramach zawartych umów powierzenia danych podmioty 

wspierające Administratora danych w wypełnianiu jego obowiązków. 

6. Administrator danych nie przewiduje transferu danych do państw trzecich. Jednakże przepływy 

danych serwisu Microsoft oraz Google mają charakter ponadnarodowy. Tym samym, w związku 

z korzystaniem z platform edukacyjnych Microsoft 365 oraz G Suite for Education, dane osobowe 

mogą być przekazywane do państwa trzeciego – USA. W takim przypadku dane osobowe będą 

chronione poprzez zastosowanie standardowych klauzul ochrony, przyjętych przez Komisję 

Europejską jako metody spełnienia wymagań zgodności i bezpieczeństwa wynikających z RODO. 

7. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, 

dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa, tj. realizacji zadania 

Administratora danych w związku z wprowadzeniem nauczania na odległość 

oraz udokumentowania korzystania przez ucznia ze zdalnej formy edukacji. Po spełnieniu celu, 

dla którego dane osobowe zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach 

archiwalnych, przez okres wyznaczony na podstawie przepisów prawa. 



8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w ramach zdalnego nauczania przysługują 

następujące prawa: 

a) dostępu do przetwarzanych danych osobowych i otrzymania ich kopii, 

b) sprostowania i uzupełnienia danych osobowych, 

c) usunięcia danych osobowych, 

d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

- na zasadach określonych w RODO. 

9. W przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możliwe jest 

skorzystanie z prawa do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

10. Podanie danych osobowych w celu przeprowadzania zdalnego nauczania jest obowiązkowe, 

gdyż jego podstawę stanowi przepis prawa. W przypadku niepodania niezbędnych danych 

Administrator danych nie będzie mógł zrealizować wynikającego z przepisów prawa obowiązku, 

polegającego na zorganizowaniu nauki w formie zdalnej. 

11. W związku ze zdalnym nauczaniem nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, 

co oznacza, że żadne decyzje dotyczące ucznia, jego rodziców (opiekunów prawnych), 

pracowników nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz, że nie buduje się żadnych profili tych 

osób. 

 


