
 

 

Informacja dla nauczycieli, rodziców oraz uczniów 

Nadzwyczajna sytuacja w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 spowodowała, że musieliśmy 

w bardzo krótkim czasie zorganizować efektywną komunikację z uczniami oraz rodzicami. Poczta elektroniczna i inne elementy pracy 

grupowej, takie jak narzędzia do wideokonferencji lub komunikatory internetowe stały się wsparciem dla uczniów i nauczycieli, 

wykorzystanych do zdalne metody nauczania. Korzystając z nich, warto pamiętać ́ o bezpiecznym przetwarzaniu Państwa danych 

osobowych. W związku z realizacją zajęć szkolnych w formie pracy zdalnej oraz w trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych 

przesyłam informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych. 

 
 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 

Klauzula informacyjna dla nauczycieli, rodziców oraz uczniów w związku z realizacją zajęć szkolnych w formie pracy zdalnej.  

Administrator danych osobowych.  

Informujemy, że Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest                                                 

Zespół Szkół w Opatowie z siedzibą w Opatowie, ul. Poznańska 7, 63-645 Łęka Opatowska.  

Cel i podstawy przetwarzania. 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji zajęć szkolnych w formie pracy zdalnej. Podstawę prawną przetwarzania Państwa 

danych stanowi: 

a) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  

b) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe  

Odbiorcy danych osobowych. 

Odbiorcami, do których mogą być przekazane Państwa dane osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 

odpowiednich przepisów prawa. Odrębną kategorię odbiorców, którym będą ujawnione Państwa dane jest firma VULCAN z którą Szkoła zawarła 

umowę na świadczenie obsługi dziennika elektronicznego w zakresie danych wynikającym § 10. 1.  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 

dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, 

działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. 

Dodatkowo Szkoła w celu realizacji nauki zdalnej będzie korzystać z usług świadczonych przez inne podmioty zewnętrzne w zakresie: 

a) usługi poczty elektronicznej  

b) e-podręczniki  

c) e-dziennik 

d) platforma edukacyjna Teams – na której będą umieszczane materiały edukacyjne, prowadzenie lekcji zdalnej, spotkania z uczniami i rodzicami, 

nauczycielami 

W przypadku systemów do pracy zdalnej Szkoła lub inny podmiot (jeżeli platformy wykorzystywane do zdalnego nauczania są odrębnymi od szkoły 

administratorami przetwarzanych przez siebie danych- Google ,Facebook, Messenger, Whatsapp, poczty służbowe nauczycieli, e-dziennik,                                   

e-podreczniki, platforma Teams ,  może wymagać od ucznia lub reprezentującego go rodzica (opiekuna prawnego) podania danych do założenia konta 

w systemie zdalnego nauczania, ale tylko w zakresie niezbędnym do tego, aby to konto założyć. 

Okres przechowywania danych. 

Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania procesu edukacji, a następnie w zależności od realizowanego zadania edukacyjnego 

zgodnie obowiązkowym okresem przechowywania ustalonym odrębnymi przepisami. W przypadku danych uzyskanych na podstawie Państwa zgody 

do momentu odwołania zgody. 

Prawa osób, których dane dotyczą. 

Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, gdy brak jest przesłanek przetwarzania danych w celu wywiązania się z obowiązku 

wynikającego z przepisu prawa przez administratora. 

Istnieje prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 

2, 00 - 193 Warszawa). 

Informacja o wymogu podania danych. 

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe jest niezbędne w 

realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne. W przypadku systemów do 

pracy zdalnej Szkoła lub inny podmiot (jeżeli platformy wykorzystywane do zdalnego nauczania są odrębnymi od szkoły administratorami 

przetwarzanych przez siebie danych) może wymagać od ucznia lub reprezentującego go rodzica (opiekuna prawnego) podania danych do założenia 

konta w systemie zdalnego nauczania, ale tylko w zakresie niezbędnym do tego, aby to konto założyć. 

Inspektor ochrony danych. 

Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) można kontaktować się poprzez adres e-mailem: inspektor@myiod.pl. Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy 

dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych przez Szkołę, w tym sprawy dotyczące realizacji praw w zakresie dostępu do swoich danych, ich 

sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania czy sprzeciwu na ich przetwarzanie. 
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DOBRE PRAKTYKI DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI POMAGAJĄCE ZACHOWAĆ BEZPIECZEŃSTWO SWOICH DANYCH PODCZAS LEKCJI ONLINE 

1. Na bieżąco aktualizuj systemy operacyjne.  

2. Systematycznie aktualizuj programy antywirusowe.  

3. Pobieraj oprogramowanie wyłącznie ze stron producentów.  

4. Nie otwieraj załączników z nieznanych źródeł dostarczanych poprzez korespondencję elektroniczną.  

5. Nie zapamiętuj haseł w aplikacjach webowych.  

6. Dostosuj złożoność haseł odpowiednio do zagrożeń.  

7. Unikaj wchodzenia na nieznane czy przypadkowe strony internetowe.  

8. Nie loguj się do systemów informatycznych w przypadkowych miejscach z niezaufanych urządzeń lub publicznych niezabezpieczonych sieci Wi-

Fi.  

9. Odchodząc od komputera, blokuj stację komputerową.  

10. Nie umieszczaj w komputerze przypadkowo znalezionych nośników USB. Może znajdować się na nich złośliwe oprogramowanie.  

 


