KLAUZULA INFORMACYJNA
Nauka zdalna

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, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego jako ,,RODO" informujemy, że:
1) Administratorem Twoich Danych/danych Twojego dziecka jest Dyrektor Szkoły
Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grabownicy Starzeńskiej. Dane do kontaktu:
nr telefonu: 13 43 950 12; listownie na adres: 36-207 Grabownica Starzeńska 584, email:
szkola@spgrabownica.pl
2) Administrator wyznaczył do kontaktu w sprawie przetwarzania Twoich danych/danych
Twojego dziecka oraz przysługujących Ci praw Inspektora Ochrony Danych z którym
możesz się skontaktować na adres e-mail: rodo.spgs@onet.pl lub pisemnie na adres
Administratora podany powyżej.
3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu zdalnego nauczania i komunikacji elektronicznej
z uczniem oraz rodzicem/opiekunem prawnym.
4) Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów i ich rodziców jest:



art. 35 Ustawy - Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1148 z późn. zm.), w związku z art. 6 ust. 1 lit. e RODO,
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 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493).

5) Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: imię, nazwisko, e-mail, nr telefonu
rodzica/opiekuna prawnego.
6) Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie instytucje upoważnione z mocy prawa,
organy publiczne oraz podmioty na podstawie umowy powierzenia danych tylko w
dozwolonym zakresie.
7) Dane osobowe ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów nie będą przekazywane do
państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8) Dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres trwania obowiązku nauki zdalnej.
Następnie niezbędna dokumentacja zostanie dołączona do dokumentacji ucznia i będzie
przetwarzana zgodnie z przepisami o archiwizacji.
9) Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych ucznia i powiązanych z nimi
danych rodziców/prawnego opiekuna oraz prawo do ich sprostowania i ograniczenia
przetwarzania.
10) Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony
danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa), jeśli stwierdzicie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
RODO.
11) Podanie przez Państwo danych osobowych jest wymagane Rozporządzeniem Ministra
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 , konsekwencją niepodania
danych osobowych będzie brak dostępu do zajęć realizowanych przez Szkołę w ramach
zdalnego nauczania.
12) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

