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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY - UZUPEŁNIENIE 
NAUKA ZDALNA 

 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

 

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W MASŁOWIE 
Masłowo 8, 63-140 Dolsk  

Tel. 612825828   e-mail: sekretariat@spmaslowo.pl  
_______________________________________________ 

(pieczątka Administratora) 
 
zwana dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: inspektor@rodo-krp.pl,  
tel. +48 792 304 042. 

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: 
a. obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 
b. wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 

powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) 
oraz inne akty prawne, w szczególności: 

a. ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela wraz z aktami wykonawczymi,  
b. ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe wraz z aktami wykonawczymi, w szczególności 

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. 

4. Dane osobowe dziecka przetwarzane będą w celu organizacji realizacji zadań dydaktycznych Administratora z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość. 

5. Przetwarzaniu mogą podlegać w szczególności wszystkie lub niektóre z następujących danych osobowych i kategorii 

danych osobowych: 

a. dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, PESEL, etc.); 

b. dane lokalizacyjne (adres zamieszkania, etc.); 

c. dane kontaktowe (adres skrzynki elektronicznej e-mail, numer telefonu, etc.); 

oraz wszelkie inne kategorie, w tym szczególne kategorie danych osobowych, wymagane przepisami obowiązującego 

prawa, zarówno krajowego jak międzynarodowego, a także niezbędne do realizacji celów wskazanych w pkt. 3. 

6. Dane osobowe we wskazanym wyżej zakresie mogą być uzyskane: 
a. bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą; 
b. rodziców/przedstawicieli prawnych osoby, której dane dotyczą; 
c. innych podmiotów przekazujących dane do Administratora. 

7. Dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia 
przetwarzania danych osobowych, a także przez podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe. Do 
podmiotów wskazanych w zdaniu poprzednim zaliczają się kontrahenci Administratora, w szczególności podmioty 
działające w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, ochrony danych osobowych, a także dostawca systemów 
wykorzystywanych do nauki zdalnej (MS OFFICE365 EDUKACJA-platforma TEAMS).  
W przypadku, gdy będą tego wymagały przepisy prawa, dane mogą być udostępnione organom państwowym lub 
samorządowym, organom wymiaru sprawiedliwości, organom ścigania, organom kontrolnym, oświatowym, organom 
podatkowym. 

8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. Każde 
przekazanie będzie dokonywane w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia (adekwatną decyzję / standardowe klauzule 
ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską). Jeśli chce Pani/Pan uzyskać kopię swoich danych osobowych lub 
dowiedzieć się o stosowanych zabezpieczeniach lub uzyskać informację o miejscu udostępnienia danych osobowych, 
prosimy o kontakt z Administratorem. 

9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji celów, o których mowa w pkt. 4 oraz przez 
wymagany w świetle obowiązującego prawa okres po zakończeniu ich wykonywania w celu ich archiwizowania oraz 
ewentualnego ustalania i dochodzenia roszczeń oraz obrony przed nimi, a także w interesie publicznym, do celów badań 
naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych.  

10. W zależności od podstawy prawnej przetwarzania, posiada Pani/Pan prawo do: 
a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych o sprostowaniu lub usunięciu danych 
osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, 
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b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
c. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), 
d. cofnięcia udzielonej zgody, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania 

dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
11. W przypadku wyczerpania przesłanek zawartych w przepisach art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, przysługuje 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

12. Podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest niezbędne do realizacji ustawowych i statutowych celów 
Administratora. W przypadku niepodania tych danych, ich wypełnienie może być niemożliwe. W pozostałym zakresie 
Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej zgody lub na podstawie innych przesłanek 
dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 i 9 RODO. 

13. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
 

 


