Załącznik nr 19
do Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych
Wer. 2.0. z dnia 6.05.2021 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – ZDALNE NAUCZANIE
Drodzy uczniowie, rodzice/opiekunowie prawni, w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół mającym na celu
zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 zajęcia szkolne odbywają się obecnie z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość – tzw. zdalne nauczanie. Wobec czego uprzejmie informujemy, że:
1.

Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim reprezentowany przez Dyrektora, ul. Unicka 5, 21110 Ostrów Lubelski.

2.

Administrator wyznaczył specjalną osobę – Inspektora Ochrony Danych, który udziela szczegółowych odpowiedzi na pytania
dotyczące przetwarzania danych osobowych. Możecie się z nim skontaktować pod adresem: iod@pcat.pl, bądź listownie na
adres: ul. Unicka 5, 21-110 Ostrów Lubelski.

3.

Dane osobowe uczniów, rodziców/opiekunów prawnych i nauczycieli przetwarzane będą w celu realizacji zadań Szkoły z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w szczególności w celu zdalnego nauczania i komunikacji
elektronicznej, w tym do założenia konta w systemie zdalnego nauczania1. Do realizacji ww. celów będziemy wykorzystywali
dziennik elektroniczny, platformę e-podręczniki – platformę edukacyjną Ministerstwa Edukacji Narodowej, platformę „G Suite dla
Szkół i Uczelni”, w tym aplikację Google Classroom oraz pocztę elektroniczną.

4.

Odbiorcą danych osobowych niezbędnych do zapewnienia zdalnego nauczania (imiona i nazwiska, adresy mailowe, dane
niezbędne do logowania, w przypadku korzystania z lekcji on-line obraz z kamery - wizerunek oraz dźwięk - wizerunek głosowy)
są następujący dostawcy usług internetowych dostarczanych nam w celu zdalnego nauczania na podstawie zawartych umów
obejmujących powierzenie przetwarzania danych osobowych: firma VULCAN – dostawca dziennika elektronicznego; firma
Google – dostawca usługi „G Suite dla Szkół i Uczelni” (więcej informacji na temat tego, jak Google gromadzi, wykorzystuje i
ujawnia dane osobowe w celu świadczenia usług można znaleźć w Centrum ochrony prywatności G Suite dla Szkół i Uczelni na
stronie https://edu.google.com/why-google/privacy-security/, informacje na temat ochrony prywatności w G Suite dla Szkół i
Uczelni na stronie https://workspace.google.com/terms/education_privacy.html oraz Polityce prywatności Google na stronie
https://policies.google.com/privacy?hl=pl, natomiast usługi podstawowe G Suite dla Szkół i Uczelni są świadczone w ramach
umowy
na
korzystanie
z
G
Suite
dla
Szkół
i
Uczelni
dostępnej
na
stronie
https://workspace.google.com/terms/education_terms.html), a także dostawcy usług IT, z którymi Administrator ma podpisane
umowy powierzenia przetwarzania, oraz inne osoby/podmioty współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych z
Administratorem.

5.

Podane dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym 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 Państwa
dane osobowe zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres wskazany w
przepisach prawa.

6.

Administrator nie przewiduje przekazywania Państwa danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowych.

7.

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, a konsekwencją ich niepodania będzie brak dostępu do zajęć realizowanych
przez Administratora danych w ramach zdalnego nauczania.

8.

Ponieważ przetwarzamy Państwa dane osobowe, macie prawo do dostępu do tych danych oraz otrzymania ich kopii;
sprostowania danych jeśli są błędne, uzupełnienia danych jeśli zauważycie Państwo, że są niekompletne; ograniczenia
przetwarzania danych np. jeżeli zauważycie Państwo, że Wasze dane osobowe są nieprawidłowe, do czasu sprawdzenia ich
prawidłowości – na okres pozwalający nam to sprawdzić; usunięcia danych np.: kiedy Państwa dane nie będą już potrzebne do
celu, dla którego zostały zebrane.

Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO w związku z przepisami: ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe; 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; Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.08.2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
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9.

Jeśli uznacie Państwo, że przetwarzamy Wasze dane osobowe niezgodnie z przepisami prawa, możecie wnieść skargę do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez nas automatycznie, ale nie będziemy ich profilować.
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