
    Klauzula informacyjna dla rodziców i uczniów niepełnoletnich 

 

Zgodnie z art. 13  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 (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanego dalej 

„Rozporządzeniem” lub „RODO” informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana/Pani dziecka/Pana dziecka jest Szkoła 

Podstawowa Nr 9 z siedzibą w Legnicy przy ulicy Marynarskiej 31, 59-220 Legnica, telefon 

kontaktowy:76 7233130, adres poczty elektronicznej: sekretariat@sp9.legnica.eu . 

2. Administrator danych osobowych informuje, iż został powołany Inspektor ochrony danych, 

którego funkcję pełni Pan Mariusz Kwaśnik. Kontakt z Inspektorem jest możliwy za pośrednictwem 

poczty elektronicznej: iod@valven.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych, 

wskazany powyżej. 

3. Dane osobowe Pani/Pana/Pani dziecka/Pana dziecka przetwarzane będą na podstawie: 

a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO - gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z zawieszeniem zajęć określonych w   art. 

125a  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe; Rozporządzeniem Ministra Edukacji 

i Nauki z dnia 2 września 2022 r. w sprawie organizowania i prowadzenia zajęć z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W jednostce systemu oświaty, w 

której funkcjonowanie zostało zawieszone zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod i 

technik kształcenia na odległość zgodnie z   art.125a ust. 2  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – 

Prawo oświatowe, Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 września 2022 r. w 

sprawie organizowania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość. 

b) art. 6 ust. 1 lit. e RODO - gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania 

realizowanego  w interesie publicznym na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe w związku z możliwością wymagania przez szkołę podania danych ucznia, które są 

niezbędne do założenia przez niego konta w odpowiednim systemie zdalnego nauczania oraz 

w celu realizacji nauki w formie zdalnej, 

c) art. 6 ust. 1 lit. e RODO - gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania 

realizowanego  w interesie publicznym na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki 

z dnia 2 września 2022 r. w sprawie organizowania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe 

w związku z ustalonym we współpracy z nauczycielami  sposobem potwierdzania uczestnictwa 

uczniów na zajęciach poprzez skierowanie przez nauczyciela prośby o włączenie kamerki lub 

prośby o o udzielenie odpowiedzi (przez mikrofon lub na czacie) na zadane pytanie dotyczące 

toku lekcji. 

4. Odbiorcami danych osobowych Pani/Pana/Pani dziecka/Pana dziecka będą podmioty, z którymi 

współpracuje Administrator tj.: dostawca systemu informatycznego– e-dziennik, firma świadcząca 

usługi hostingu skrzynek poczty elektronicznej szkoły do prowadzenia nauczania online, pracy 

zdalnej, firma dostarczająca programy/platformę do nauki zdalnej, a także inne podmioty 

uprawnione na mocy odrębnych przepisów prawa. 



 Vulcan spółka z o.o., ul.Wołowska 6, 51-116 Wrocław, KRS 0000153176, NIP 898-001-44-51, tel. 71 7572929, 

cok@vulcan.edu.pl 

 Microsoft Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 195A, 02-222 Warszawa, Nip 5270103391, Regon 010016565 

 H88 S.A. z siedzibą w Franklina Roosevelta 22, Poznań 60-829, KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 

7822622168, bok@cyberfolks.pl 

5. Dane osobowe Pani/Pana/Pani dziecka/Pana dziecka będą przetwarzane przez okres niezbędny  

do realizacji celu/-ów dla jakiego/ jakich zostały zebrane, a następnie przez okres, w którym 

Administrator jest zobowiązany do zachowania danych dla udokumentowania spełnienia 

wymagań prawnych zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i 

archiwach.  

6. Administrator danych osobowych oświadcza i zapewnia, że stosowane przez niego środki 

techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnić bezpieczeństwo procesom przetwarzania 

danych osobowych odpowiadają wymaganiom określonym w RODO, w szczególności 

postanowieniom art. 32 RODO. 

7. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do danych osobowych w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (art. 15 

RODO), 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są 

nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO), 

c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych  

w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (art. 18 RODO), 

d) prawo do żądania usunięcia danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie 

następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa (art. 17 RODO), 

e) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych Państwa dotyczących, gdy przetwarzanie 

danych odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. e RODO (art. 21 RODO). 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Pani/Pana/Pani dziecka/Pana dziecka jest 

obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa, a 

ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości realizacji celu w jakim zbierane są dane 

osobowe. Podanie przez Panią/ Pana danych jest wymagane do realizacji celów, gdy podstawą 

przetwarzania jest wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), brak ich 

podania uniemożliwi założenie konta uczniowi w odpowiednim systemie zdalnego nauczania oraz 

realizację nauki w formie zdalnej, natomiast nie włączenie kamerki, brak udzielenia odpowiedzi 

(przez mikrofon lub na czasie) na zadane pytanie dotyczące toku lekcji uniemożliwi dokonanie 

potwierdzenia uczestnictwa ucznia na zajęciach. 

10.  Państwa dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego w związku z wykorzystaniem do 

prowadzenia zajęć online platformy Office 365. Firma Microsoft Corporation korzysta z 

odpowiednich mechanizmów zgodności takich jak standardowe klauzule umowne w celu 

zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez RODO. 

11. Dane osobowe Pani/Pana/Pani dziecka/Pana dziecka nie są przetwarzane przez Administratora 

danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.  
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