KLAUZULA INFORMACYJNA –zdalne nauczanie
Z dniem 25 maja 2018r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie 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 (tzw. RODO),
które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych wynikającego z realizacji zdalnego
nauczania informujemy, iż:
1. Administratorem Danych Osobowych jest Zespół Szkół Nr 1 w Miechowie z siedzibą
w Miechowie, ul. Racławicka 23, 32-200 Miechów, tel.: 41 38 310 89, e-mail:
ekonomik.miechow@gmail.com
2. W Zespole Szkół Nr 1 W Miechowie został powołany Inspektor Ochrony Danych, ul. Racławicka
23, adres e-mail: ekonomik@miechow.iap.pl, tel.: 41 38 310 89

3. Dane osobowe przetwarzamy tylko wtedy, gdy mamy do tego uzasadniony cel. Naszym
głównym celem przetwarzania jest realizacja zadań dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych, również poprzez realizowanie pracy zdalnej.
4. Zdalne nauczanie będziemy realizować głównie poprzez :
 platformę e-podręczniki – platformę edukacyjną Ministerstwa Edukacji Narodowej,
 platforma Cisco Webex – platformę Małopolskiej Chmury Edukacyjnej
 dostawcę usług e-mail: Interia, Onet, Wirtualna Polska, Gmail
5. Na posługiwanie się przekazanymi naszej szkole danymi zezwalają nam przepisy
Rozporządzenia znanego jako RODO. Dane będziemy przetwarzać w celu realizacji
zadania w interesie publicznym, którym jest organizacja i prowadzenie nauczania
zdalnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 410). 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.
6. Dane osobowe uczniów/słuchaczy będziemy przetwarzać przez okres trwania obowiązku
nauki zdalnej.
7. Zespół Szkół Nr 1 w Miechowie co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym
odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych
spraw.
8. Każdej osobie , w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu
do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania , prawo do przenoszenia
danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.
9. Nie gromadzimy i nie przetwarzamy danych osobowych w celach marketingowych oraz
zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób.
10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO.

