
                                            

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  
o przetwarzaniu danych osobowych 

dla rodziców/opiekunów prawnych, uczniów -  
zdalna edukacja 

Zgodnie z art. 13 ust. 1, ust. 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),  Dz. Urz. UE L119 z 4.5.2016 - zwanego dalej RODO - informuję, że: 
1. Administrator danych 

Administratorem danych osobowych uczniów i rodziców/opiekunów prawnych jest Szkoła Podstawowa nr 
13 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Stanisława Leszczyńskiego, ul. Tadeusza Rejtana 1, 64-100 Leszno 
reprezentowana przez Dyrektora. 
Z Administratorem można się skontaktować za pomocą adresu e-mail: sp13leszno@poczta.onet.pl lub 
pisemnie na adres siedziby Administratora, tj. ul. T. Rejtana 1, 64-100 Leszno. 

2. Inspektor Ochrony Danych 
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się za pomocą adresu 
kaczmarek@odo-tibi.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

3. Podstawa prawna i cel przetwarzania 
Celem przetwarzania danych jest kształcenie dzieci i młodzieży z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 
na odległość oraz umożliwienie kontaktu elektronicznego. 
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. obowiązek prawny 
ciążący na Administratorze wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 14 
grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi. 
W celu realizacji obowiązku nauki w formie zdalnej, Szkoła wykorzystuje systemy i narzędzia zdalnego 
nauczania, tj.: dziennik elektroniczny LIBRUS oraz e-narzędzia Google Classroom i narzędzia pakietu 
Microsoft Office365– platforma Microsoft Teams. 

4. Odbiorcy danych 

Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 
na podstawie przepisów prawa. Ponadto dane osobowe będą przetwarzane przez podmioty, z którymi 
zawarto umowy powierzenia przetwarzania danych, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej oraz 
dostawcom systemów informatycznych. 

5. Przekazanie danych osobowych do państw trzecich 
W związku ze specyfiką działania narzędzi wykorzystywanych do nauczania zdalnego dane osobowe mogą 
być przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych z zachowaniem niezbędnych 
środków bezpieczeństwa. Administrator co do zasady nie zamierza przekazywać danych osobowych do 
państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

6. Okres przechowywania danych  
Dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do spełnienia celu, o którym mowa w pkt. 3, a 
także przez okres wynikający z przepisów prawa w związku z wprowadzeniem nauczania na odległość oraz 
udokumentowania korzystania przez ucznia ze zdalnej formy nauczania.  

7. Prawa podmiotu danych 
Przysługuje Państwu prawo do: 

• dostępu do przetwarzanych danych osobowych i otrzymania ich kopii zgodnie z art. 15 RODO; 

• sprostowania i uzupełnienia swoich danych zgodnie z art. 16 RODO; 

• ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO. 
8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

W przypadku, stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem przysługuje Państwu 
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-
193), ul. Stawki 2. 

9. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji 
Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany nie ma zastosowania w zdalnym nauczaniu. 

10. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych 
Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości 
realizacji celów wskazanych powyżej, realizacji zadania polegającego na zdalnym nauczaniu. 


