
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
rodzic/opiekun prawny/uczniowie - zdalne nauczanie  

dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku ze zdalnym nauczaniem 
 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (dalej: RODO) (Dz.Urz. UE L 

119, s. 1, ze zm.), ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz na podstawie 

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r. (poz. 1386) zmieniające 

rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i 

placówkach – informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1im. Janusza Korczaka w 

Nowogrodzie Bobrzańskim, ul. Marcinkowskiego 2, 66-010  Nowogród Bobrzański. Adres e-

mail do kontaktu spnowogrod1@nowogrodbobrz.pl 

2. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z 

którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: iod@nowogrodbobrz.pl lub 

bezpośrednio w siedzibie administratora. 
 

3. Administrator danych osobowych dokonuje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz 

danych osobowych Pani/Pana dziecka w zakresie niezbędnym do realizacji zadania szkoły 

polegającego na nauczaniu na odległość z wykorzystaniem metod i technik umożlwiających 

zdalną formę kształcenia, w tym przetwarza dane niezbędne do założenia i prowadzenia konta 

w odpowiednim systemie zdalnego nauczania takie jak: 

a) imię nazwisko, 

b) dane kontaktowe, adres poczty e-mail,  

c) nr telefonu (opcjonalnie), 

d) informacje o: uczęszczaniu ucznia do jednostki systemu oświaty, okresie uczęszczania ucznia do 

jednostki systemu oświaty, typie szkoły lub rodzaju placówki, nazwie i adresie siedziby 

jednostki systemu oświaty, do której uczeń uczęszcza, oraz oddziale i klasie, do których uczeń 

uczęszcza, 

e) nazwę użytkownika komunikatoralub innego środka komunikacji elektronicznej. 

 
4. Administrator w zdalnym prowadzeniu zajęć wykorzystuje internetowe platformy edukacyjne, 

narzędziado e-learningu, elektronicznych komunikatorów, oprogramowania Microsoftu jak 

Microsoft Teams, Microsoft 365. 

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO (przetwarzanie jestniezbędne do 

wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym), art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

(przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze) w związku z art. 30 a, art. 30b i art. 30custawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm), oraz na podstawie 

RozporządzeniaMinistra Edukacji Narodowej z dnia 12sierpnia 2020r. (poz. 1386) zmieniające 



rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i 

placówkach. 
 

5. Odbiorcą danych będą wyłącznie podmioty z którymi Administrator danych zawarł umowę 

powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO w zakresie: 

świadczenia usług hostingowych, serwisowania sprzętu i oprogramowania IT, doradczych, oraz 

organy administracji publicznej i instytucje uprawnione do dostępu do informacji na 

podstawie przepisów prawa.  
  

6. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadania szkoły 

w związku z wprowadzeniem nauczania na odległość, oraz udokumentowania faktu 

korzystania przez Pani/Pana dziecko ze zdalnej formy edukacji. 

7. Z wyjątkami określonymi w przepisach prawa posiada Pani/Pan prawo: dostępu do treści 

danych, do ich sprostowania, usunięcia w przypadkach  określonych w art.  17 RODO, 

ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO, do przenoszenia 

danych w przypadkach określonych w art. 20 RODO, prawo wniesienia sprzeciwu w 

przypadkach określonych w art. 21 RODO, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. 

8. Podanie danych ucznia/rodzica niezbędnych do założenia konta w odpowiednim systemie 

zdalnego nauczania oraz w celu realizacji obowiązku nauki w formie zdalnej  jest niezbędne do 

realizacji obowiązku wynikającego z art. 30a ustawy – Prawa oświatowego w związku z 

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r. (poz. 1386) 

zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i 

niepublicznych szkołach i placówkach. 
   

9. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej, nie są podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 

opartego na profilowaniu. 

10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO 

przetwarzanie Państwa danych osobowych. Organem właściwym dla ww. skargi jest: Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

  
 
     

 

     Administrator Danych Osobowych 


