Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - nauczanie zdalne
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem 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 (zwanym dalej Rozporządzenie
RODO), informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych jest Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4

Łódzkiego Stowarzyszenia Społeczno-Oświatowego, 91-140 Łódź, Al. Pasjonistów 18 tel./fax 42652-05-10 adres e-mail: szkola@spoleczna4.edu.pl reprezentowana przez Zarząd oraz Dyrektora
Szkoły
2.

Został powołany Inspektor ochrony danych osobowych i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą
adresu e-mail iod2@synergiaconsulting.pl tel. 693 337 954 lub pisemnie na adres Administratora wskazany
w pkt. 1
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego w formie
zdalnego nauczania a ich podstawy prawne przetwarzania stanowią:
1) obowiązki prawne ciążące na Administratorze (Art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w szczególności związane
z procesem nauczania, działalnością wychowawczą, opiekuńczą oraz innych działań statutowych
wynikających z;
 ustawy z dnia 7 września 1991r. O systemie oświaty (Dz. U. z 2019r.poz.1481 z późn. zm.),
 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe(Dz. U. z 2019r. poz. 1148 z późn. zm.),
 ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.)
 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r w sprawie szczególnych
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
2) niezbędność przetwarzania w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (Art. 6 ust.
1 lit. e RODO) w zakresie nazwy użytkownika komunikatora lub innego środka komunikacji
elektronicznej.
4. Zakres przetwarzanych Pani/Pana oraz ucznia danych osobowych może obejmować: imię, nazwisko, adres email, nr telefonu ucznia lub rodzica.
5. Podanie danych osobowych jest wymagane Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca
2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, konsekwencją
niepodania danych osobowych będzie brak dostępu do zajęć realizowanych przez Szkołę w ramach zdalnego
nauczania.
6. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego
uprawnionych takich jak:
1) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa
(min. wybranym przez Administratora elektronicznym platformom do zdalnego nauczania).
2) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej
z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
7. Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe zostaną usunięte do 31 grudnia 2020 roku w Zintegrowanej Platformie
Edukacyjnej bądź po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane.
8. 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.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane
profilowaniu.
11. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

