
KLAUZULA INFORMACYJNA 
dotycząca przetwarzania danych osobowych podczas zdalnego nauczania 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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, zwane dalej RODO), informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana oraz ucznia danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Goleszowie 

reprezentowana przez Dyrektora.Dane kontaktowe: ul. 1 Maja 1, 43-440 Goleszów. Tel. 338529710, e-mail: 

spgoleszow@oswiata.goleszow.info.pl 

2. We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz kontaktować się z inspektorem 

ochrony danych pod adresem e-mail: iod@cuw.goleszow.pl 

3. Pani/Pana oraz dziecka dane osobowebędą przetwarzane w celu realizacji podstawy programowej 

kształcenia w formie zdalnego nauczania i komunikacji elektronicznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) 

RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 

w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 

związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493). 

4. Dane osobowe uczniów i ich rodziców dla potrzeb zdalnego nauczania przetwarzane są w zakresie: 

a) imię (imiona), nazwisko; 
b) dane kontaktowe: nr telefonu, adres e-mail; 
c) nazwę użytkownika komunikatora lub innego środka komunikacji elektronicznej; 

5. Realizacja podstawy programowej kształcenia w formie zdalnego nauczania poprzez komunikację 
elektroniczną odbywa się przy wykorzystaniu: 

a) dziennika elektronicznego (VULCAN); 
b) Skype, Messenger, WhatsApp, usługi e-mail (Gmail??), platformae-podręczniki, zoom, testportal, 

kahoot, ISAPgov, discord, Quiziss, Universality, classroom  
6. Odbiorcami danych będą podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, oraz 

podmioty wspierające nas w wypełnianiu naszych uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym, 
zapewniających obsługę informatyczną, doradztwo, a także dostawców systemów informatycznych, 
udzielających asysty i wsparcia technicznego dla systemów informatycznych, w których są przetwarzane 
dane. 

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane 
lub w okresie wskazanym przepisami prawa, tj. realizacji zadania administratora 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, który wyznaczony zostanie na podstawie 
przepisów prawa. 

8. Przysługuje Pani/Panu: 
a) prawo dostępu do treści swoich danych; 

b) prawo do ich sprostowania; 

c) prawo do ich ograniczenia przetwarzania; 

d) prawo do ich usunięcia; 

e) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

 ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

12. Podanie danych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis 

prawa. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji wynikającego z ustawy 

obowiązku, co może skutkować brakiem możliwości realizacji względem ucznia zadania polegającego 

na nauczaniu na odległość, a także konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa. 
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Podpis rodzica/opiekuna prawnego 


