
Drodzy Rodzice i Uczniowie, 

Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Szkole Podstawowej im. 

Polskich Noblistów w Drążnej funkcjonuje kształcenie na odległość. Do tego celu wykorzystywane są: 

e-dziennik Librus, platforma e-podreczniki.pl, wersje elektroniczne podręczników obowiązujących w 

szkole w bieżącym roku szkolnym, platforma Google, Microsoft 365, WSiPnet. 

Na potrzeby zdalnego nauczania przetwarzane będą wyłącznie niezbędne dane osobowe,  

w minimalnym zakresie. 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

1) Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Drążnej 

reprezentowana przez Dyrektora. Adres i dane kontaktowe administratora danych: Drążna 38, 62-

400 Słupca, tel. 63 243 66 33, sekretariatpgd@wp.pl 

2) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym realizacji praw związanych 

z przetwarzaniem danych, można się skontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych 

(IOD) w następujący sposób: poczta elektroniczna iod@itgov.pl; nr telefonu 503-101-489; lub 

pisemnie na adres naszej siedziby. 

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji kształcenia na odległość. Podstawy prawne: 

Prawo oświatowe,  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych 

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  oraz art. 6 ust. 1 lit. c) 

i e) 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 (RODO). 

4) Dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich 

otrzymania przepisami prawa. Mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi administrator 

danych zawarł umowę na świadczenie usług, w ramach których odbywa się przetwarzanie danych 

osobowych.  

5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami 

archiwalnymi, tj. m.in. ustawą z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 

oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 

działania archiwów zakładowych. 

6) Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do 

sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych osobowych; ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych; przenoszenia danych; wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych osobowych. Przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z 

wymienionych uprawnień. 

7) Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych 

stanowi przepis prawa. Niepodanie danych osobowych będzie skutkować brakiem możliwości 

realizacji kształcenia na odległość. 

8) Przy przetwarzaniu danych osobowych nie będzie używane zautomatyzowane podejmowanie 

decyzji ani profilowanie.  

9) Administrator danych nie planuje przekazywania danych osobowych do państw trzecich ani 

udostępniania organizacjom międzynarodowym. 

10) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Tel: 22 531 03 00, www.uodo.gov.pl 

http://www.uodo.gov.pl/

