Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Gogolinie

Klauzula informacyjna – nauczanie zdalne
Poniżej informujemy w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe w związku z procesami
dydaktycznymi, prowadzonymi zdalnie.
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) informujemy:

1) KTO BĘDZIE PRZETWARZAĆ PANI/PANA DANE OSOBOWE
Administratorem danych osobowych ucznia i rodziców (opiekunów prawnych) jest
Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Gogolinie
Kontakt z IODO w sprawach związanych z ochroną danych osobowych: abi@pcok.wroclaw.pl
2) CEL PRZETWARZANIA
Dane osobowe ucznia i rodziców (opiekunów prawnych) będą przetwarzane w celu realizacji zadań
dydaktycznych przez Placówkę.
3) CZAS PRZETWARZANIA
Dane osobowe ucznia i rodziców (opiekunów prawnych) przechowywane będą przez okres wynikający z
przepisów Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
4) ZAKRES i PODSTAWA PRAWNA
Dane osobowe ucznia i rodziców (opiekunów prawnych) przetwarzane będą w zakresie koniecznym do
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., a także zgodnie Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID‐19 na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z
2019 r. poz. 1148, z późn. zm.)
5) KTO BĘDZIE ODBIORCĄ DANYCH
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa, oraz firmy informatyczne współpracujące z Administratorem w
zakresie utrzymania infrastruktury informatycznej, firmy z którymi Administrator współpracuje w ramach
elektronicznego dziennika lekcyjnego, firmy współpracujące z Administratorem w celu umożliwienia
prowadzenia lekcji online (platformy edukacyjne) i inne podmioty uczestniczące w realizacji zadań
administratora (w tym inne placówki oświatowe).
Wszystkie wymienione podmioty będą uczestniczyły w przetwarzaniu tylko w zakresie niezbędnym do realizacji
ich zdań w związku ze współpracą z administratorem.
6) PANI/PANA PRAWA
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad przetwarzania danych osobowych ma Pani/Pan prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego.

