
 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

UŻYTKOWNIKÓW KOMUNIKATORÓW ELEKTRONICZNYCH I PLATFORM 

 W RAMACH ZDALNEGO NAUCZANIA 

 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, iż: 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II, przy ulicy 

Podlesie 92, [32-641] Przeciszów reprezentowana przez dyrektora szkoły. Kontakt z Administratorem: 

telefoniczny pod nr +48 [33] 841-33-28 lub e-mail: sekretariat@sp2przeciszow.pl  

 

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz korzystania z praw związanych  

z przetwarzaniem danych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych poprzez email: 

iod.oswiata@przeciszow.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora z dopiskiem „dla IOD”.  

 

3.  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w ramach realizacji 

obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz art. 6 ust. 1 lir e) RODO tj.: niezbędność do 

wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 

powierzonej administratorowi w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 

2020r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 

493 z późn. zm.)  

 

4. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja podstawy programowej kształcenia w formie 

zdalnej [na odległość] oraz utrzymanie komunikacji  z uczniem i rodzicem, opiekunem prawnym ucznia przy 

wykorzystaniu dostępnych elektronicznych komunikatorów i platform jak dziennik elektroniczny Librus Synergia 

w ramach, którego przetwarzane są dane osobowe ucznia i rodzica, opiekuna prawnego zgodnie  

z założeniami funkcjonowania dziennika elektronicznego w szkole jako narzędzia dokumentującego przebieg 

nauczania oraz Microsoft Office365 w tym aplikacji [komunikatora] MS Teams w ramach, którego 

przetwarzane są dane osobowe obejmujące zakres: imię i nazwisko ucznia, nazwę oddziału klasowego 

i wizerunek udostępniany podczas lekcji online. 

 

Zasady dotyczące funkcjonowania dziennika elektronicznego Librus Synergia oraz platformy Microsoft 

Office365 określone zostały w odrębnych regulaminach opublikowanych na stronie internetowej szkoły. 

 

5. Podmiotami przetwarzającymi dane osobowe jest firma Microsoft Office 3651, a w przypadku dziennika 

elektronicznego Librus Synergia. 

 

6.Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego poza Europejskim Obszarem 

Gospodarczym w związku z wykorzystywaniem do realizacji nauki zdalnej usług dostarczanych przez 

podmioty mające swoje siedziby (serwery, hostingi) poza UE. 

 

7. Dane osobowe mogą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się na 

zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w szczególności mogą podlegać profilowaniu. Informacje  

o automatycznym przetwarzaniu informacji zawarte są w treści tzw. Polityki cookies Microsoft.  

  

8. Dane osobowe będą przetwarzane w systemie Microsoft Office365 przez okres funkcjonowania grupy,  

a następnie przechowywane przez okres 4 miesięcy od zakończenia semestru, w którym uczeń przestanie być 

uczniem szkoły. W dzienniku elektronicznym na zasadach określonych przepisami prowadzenia dokumentacji 

szkolnej w zakresie przebiegu nauczania. 

 

9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące prawa: prawo dostępu do treści 

swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo żądania ich usunięcia po upływie 

wskazanego okresu lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do wycofania zgody w przypadku, 

gdy przetwarzanie odbyło się na podstawie jej wyrażenia. Wycofanie odbywa się bez wpływu na zgodność 

przetwarzania z prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Niektóre z tych praw 

mogą podlegać ograniczeniom wynikających z innych przepisów prawa lub uzasadnionego interesu 

Administratora. 

 
1 Oświadczenie o ochronie prywatności firmy Microsoft: https://privacy.microsoft.com/pl-PL/privacystatement zakresu ochrony prywatności zawarte  

w umowie dotyczącej świadczenia usług: https://www.microsoft.com/plpl/servicesagreement 
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W celu zgłoszenia realizacji swoich praw należy opracować własne pismo [wniosek] z żądaniem lub 

skorzystać z gotowych wniosków dostępnych na stronie internetowej szkoły w zakładce RODO - „WNIOSKI - 

Prawa osób”, które po wypełnieniu i podpisaniu należy przesłać na adres iod.oswiata@przeciszow.pl lub 

przesłać listownie czy dostarczyć osobiście na adres korespondencyjny Administratora podany w punkcie 1 

z dopiskiem „dla IOD”. O realizację swoich praw można również wnosić prośbę do Administratora  

w formie ustnej. 

 

10. Przysługujące prawo to również prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzasadnione będzie, iż dane osobowe przetwarzane są niezgodnie  

z celem, do którego zostały zebrane. 

 

11. Podanie danych osobowych na potrzeby prowadzenia kształcenia na odległość jest wymogiem 

wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Bez przetwarzania w/w danych osobowych 

realizacja nauczania na odległość nie będzie możliwa. 
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