Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
dla uczniów oraz ich rodziców/opiekunów prawnych
- nauczanie zdalne
W związku z przetwarzaniem danych osobowych uczniów i ich rodziców/opiekunów
prawnych informujemy – zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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) (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L z 23.05.2018 r.,
Nr 127, str. 2); zwanego dalej w skrócie „RODO”, że:
I. Administrator danych.
Administratorem
Państwa
danych
osobowych
(tj.
uczniów
i rodziców/opiekunów
prawnych) jest Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących z siedzibą
w Jarosławiu, ul. Kraszewskiego 3, tel. 16 621 64 14, mail: zsschiosekretariat@interia.eu.
II. Inspektor ochrony danych.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Spożywczych, Chemicznych
i Ogólnokształcących w Jarosławiu możliwy jest pod numerem tel. 16 621 64 14 lub adresem email:
iodzsschio@gmail.com
III. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych.
1. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w związku z realizacją celów
oświatowych, dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym w celu zdalnego nauczania
i komunikacji elektronicznej z uczniem oraz z rodzicem/opiekunem prawnym ucznia.
2. Podstawą prawną zbierania Państwa danych osobowych jest:
2.1. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj.: obowiązek prawny ciążący na Administratorze wynikający
z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności: ustawy z dnia 14.12.2016 r.
Prawo oświatowe (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.); rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 11.03.2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 410 z późn. zm.); rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 20.03.2020 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 z późn. zm.);
2.2. art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, tj.: niezbędność do wykonania zadania realizowanego
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej
administratorowi.
Zadania Szkoły polegające na nauczaniu na odległość są realizowane z wykorzystaniem metod
i technik umożliwiających zdalną formę kształcenia.
W celu realizacji obowiązku nauki w formie zdalnej wykorzystujemy systemy i narzędzia zdalnego
nauczania. Zdalne nauczanie realizowane jest m.in. poprzez:
1. dziennik elektroniczny – na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych
2. konta Google w ramach pakietu G Suite dla Szkół i Uczelni - na podstawie umowy powierzenia
przetwarzania danych.
IV. Zakres przetwarzanych danych osobowych:
Dane osobowe uczniów i ich rodziców dla potrzeb zdalnego nauczania przetwarzane będą
w zakresie: imię (imiona) nazwisko, adres poczty e-mail, nr telefonu ucznia lub rodzica, klasa
do której uczeń uczęszcza.

V. Odbiorcy danych osobowych.
Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów
prawa oraz podwykonawcom związanym ze Szkołą umowami powierzenia przetwarzania danych
osobowych.
VI. Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego.
Administrator, co do zasady, nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych, do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Ponieważ Google operator platformy posiada serwery na
całym świecie, dane mogą być przetwarzane na serwerach znajdujących się poza krajem
zamieszkania.
VII. Okres przechowywania danych osobowych.
1. Dane będą przechowywane przez czas korzystania z platformy edukacyjnej nie dłużej niż do
zakończeniu nauki w jednostce edukacyjnej.
VIII. Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
a) prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, w przypadkach o których mowa
w art. 15 RODO;
b) prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych, w przypadkach o których mowa
w art. 16 RODO;
c) prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO;
d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach określonych w art.
18 RODO;
e) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 20
RODO;
f) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach
określonych w art. 21 RODO;
g) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych (RODO).
IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania
danych osobowych.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Jeśli nie podadzą Państwo danych
wymaganych ustawą, Administrator nie będzie mógł zrealizować wynikającego z ustawy obowiązku,
co może skutkować brakiem możliwości realizacji celów wskazanych powyżej (w tym realizacji
względem ucznia zadania polegającego na nauczaniu na odległość), a także konsekwencjami
przewidzianymi przepisami prawa.

