
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY O OCHRONIE DANYCH 
OSOBOWYCH 

 
Informacja dla Uczniów i Rodziców 

  
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż: 
1) administratorem danych osobowych uczniów jest Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Walk 
nad Wartą Września 1939 Roku w Rzechcie, Rzechta 84,           98-200 Sieradz,  
2) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r.       o systemie oświaty, na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. 
3) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami  
w/w Ustawy  
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa 
5) każdy uczeń posiada prawo do dostępu do danych osobowych,  
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio 
udzielonej zgody 
6) rodzic ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  
7) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa 
8) nad bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych czuwa 
 

Inspektor Ochrony Danych – Blanka Kowalczyk-Mizerska, 
kontakt: bkmkancelaria@wp.pl 

 
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 

 
Przekazanie danych osobowych, które dotyczą używanego komunikatora jest uznawane jako 
wyraźne działanie potwierdzające przyzwolenie na przetwarzanie przez szkołę tych danych.  
Podanie danych usprawni komunikację z nauczycielem oraz wykonywanie zadań przez 
ucznia, umożliwi realizację metod i technik kształcenia na odległość. Dane, które mogą być 
przetwarzane to dane elektroniczne (imię, nazwisko, login, adres mailowy, wizerunek w 
trakcie połączenia). 
 
Na podstawie 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 (Dz.Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 ), zwanego dalej RODO, informuję, że: 
 
Administrator danych 
 
Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Walk nad Wartą 
Września 1939 Roku w Rzechcie : Rzechta 84, 98-200 Sieradz . 
 
Inspektor Ochrony Danych 
 
W sprawach związanych z ochroną danych można skontaktować się poprzez 
e-mail: bkmkancelaria@wp.pl 



 
Cel przetwarzania 
 
Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w niezbędnym zakresie, uzasadnionym celem 
przetwarzania. Cel przetwarzania oraz podstawę prawną przetwarzania danych osobowych 
przedstawiony jest następująco: 
 
 
CEL PRZETWARZANIA: 
 
1/. Realizacji obowiązku nauki w formie zdalnej 
 
2/. Realizacja metod i technik kształcenia na odległość poprzez wymianę informacji między 
nauczycielem, uczniem lub rodzicem 
 
 
PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA: 
  
art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
„przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze” 
 
art. 6 ust. 1 lit. e RODO 
„przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym” 
 
 - Prawo Oświatowe 
 
- Rozporządzenie 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 
 
Przetwarzanie powyższych danych jest obowiązkiem ustawowym. W takim zakresie 
przetwarzanie danych jest w pełni adekwatne, a ich brak uniemożliwiałby osiągnięcie celu 
przetwarzania. 
 
Realizacja metod i technik kształcenia na odległość poprzez komunikację komunikatorami 
internetowymi 
 
art. 6 ust. 1 lit. a RODO 
„osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych” 
 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie będzie 
skutkował brakiem możliwości korzystania z podanych rozwiązań. Jednocześnie 
informujemy, że cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będzie miało 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem. 
 
Okres przechowywania Państwa danych osobowych 
 
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizowania zdalnego nauczania, a 
przetwarzane na podstawie zgody - do momentu wycofania zgody rodzica, lub przez okres 
realizowania zdalnego nauczania. 



 
 
ODBIORCY DANYCH: 
Dane mogą być ujawniane podmiotom, które mają do nich prawo dostępu (np. Ministerstwo 
Edukacji Narodowej) i sporadycznie uzyskującym do nich dostęp np. w związku z 
aktualizacją oprogramowania wykorzystywanego w szkole . 
 
KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH PODLEGAJĄCYCH PRZETWARZANIU: 
 
W zależności od celu przetwarzania i podstawy prawnej możemy przetwarzać: podstawowe, 
kontaktowe oraz elektroniczne dane identyfikacyjne. 
 
PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ: 
 
W zakresie przetwarzania danych osobowych osoby, których dane dotyczą posiadają 
następujące prawa: 
 
-dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa istnieje możliwość pozyskania 
informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane, 
 
-prawo ich sprostowania – korzystając z tego prawa można zgłosić do szkoły  konieczność 
poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy 
zbieraniu, czy przetwarzaniu danych, 
 
- prawo do usunięcia danych - korzystając z tego prawa możliwe jest złożenie wniosku 
o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku szkoła dokona niezwłocznego 
usunięcia danych z wyjątkiem sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów 
związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora, 
 
- prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystając z tego prawa można wnioskować 
o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowości przetwarzanych 
danych.  
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
 
- osoby, których dane  są przetwarzane, mają prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, 
że przetwarzanie przez szkołę danych osobowych narusza przepisy prawa. 
 
ŹRÓDŁA POZYSKIWANIA DANYCH: 
 
Dane są pozyskiwane od opiekunów prawnych dziecka. 
 
OODBIORCY W PAŃSTWIE TRZECIM 
 
Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej o braku odpowiedniego stopnia ochrony, z wyłączeniem sytuacji 
wynikających z przepisów prawa. 

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji 
przez administratora, w tym profilowaniu. 


