
Załącznik nr 11 
 do Polityki Ochrony Danych 

w Zespole Szkół Nr 1 
im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

w związku ze zdalnym nauczaniem 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych wynikającym z realizacji zdalnego nauczania, zgodnie z art. 13 

ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE. L. 

z 2016 r. Nr 119, str. 1, z późn. zm.), tzw. RODO, informuję, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Zespół 

Szkół Nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie, ul. Przypkowskiego 49, 28-300 Jędrzejów, 

tel. 41 386 22 11, adres e-mail: poczta@zsp1.jedrzejow.com.pl, w imieniu którego działa Dyrektor – 

Małgorzata Wojtasik. 

2) Inspektorem ochrony danych w Zespole Szkół Nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie 

jest Pan Radosław Adamiec (e-mail: r.ad@gazeta.pl). 

3) Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadania w interesie publicznym, którym jest 

organizacja i prowadzenie nauczania zdalnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz przepisów 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389, z późn. zm.). Przepisy prawa nie 

określają jakie dane mają być przetwarzane w związku z realizacją tego zadania, dlatego minimalny 

zakres danych do realizacji tego celu przetwarzania określa Administrator i pozostaje on w zgodzie z 

danymi osobowymi, które Szkoła przetwarza w stacjonarnym procesie kształcenia.  

4) Administrator przewiduje przetwarzanie wizerunków uczniów. Wizerunek ucznia będzie przetwarzany 

jedynie w związku z uczestnictwem w wideo konferencjach, w tym na lekcjach prowadzonych w 

sposób zdalny. 

5) Administratorem danych przetwarzanych w narzędziach, systemach, aplikacjach służących 

do kształcenia na odległość jest dostawca danego rozwiązania. Należy dokładnie zapoznać się 

z regulaminami i Politykami prywatności dostawców usług i rozwiązań służących do zdalnego 

nauczania, z których korzystają uczniowie i nauczyciele. 

6) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, 

z zastrzeżeniem, że  odbiorcami danych audiowizualnych udostępnianych w drodze transmisji 

w Internecie mogą być podmioty, o których mowa wyżej. 

7) Dane osobowe dzieci, rodziców i opiekunów prawnych przetwarzane są  przez okres trwania obowiązku 

nauki zdalnej. Następnie niezbędna dokumentacja jest dołączana do dokumentacji ucznia, 

przechowywanej przez okres określony przepisami archiwalnymi. 

8) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia, na zasadach określonych w art. 15-17 RODO lub ograniczenia przetwarzania, 

w przypadkach określonych w art. 18 RODO.  

9) Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

10) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na realizację 

ustawowego obowiązku nauki/obowiązku szkolnego. 

11) Dane osobowe przetwarzane w procesie nauki zdalnej nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany 

i nie podlegają profilowaniu. 
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