KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca przetwarzania danych osobowych w trakcie nauki zdalnej lub
kształcenia na odległość
Na podstawie 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, uprzejmie informuję, że:
1. Administratorem Danych Osobowych jest Zespół Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie,
Zbójno 178, 87 - 645 Zbójno
2. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) można się skontaktować e-mailem na adres: zbojnosekretariat@wp.pl bądź telefonicznie: tel. 54 2602660 lub 530589787.
Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania danych, w tym sprawy
dotyczące realizacji praw w zakresie dostępu do swoich danych, ich sprostowania,
usuwania, ograniczenia przetwarzania, czy sprzeciwu na ich przetwarzanie.
3. Celem i podstawą przetwarzania danych jest realizowanie obowiązku szkolnego poprzez
nauczanie zdalne lub w inny sposób z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO1¹ w
związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r. w sprawie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
4. Odbiorcami, do których mogą być przekazane dane osobowe będą: platformy
informatyczne wykorzystywane do zdalnego nauczania lub metod i technik kształcenia
na odległość.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach prawa.
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące
uprawnienia:
− prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
− prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych, jeśli są błędne lub
nieaktualne;
− prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na
adres Urzędu ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
8. Podanie danych osobowych umożliwiających założenie konta w systemie zdalnego
nauczania lub kształcenia na odległość jest obowiązkiem wynikającym z przepisu prawa.
9. Państwa dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

¹ Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

