
Klauzula informacyjna 

Szanowni Państwo, 

w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół mającym na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i 

zwalczanie COVID-19 zajęcia szkolne odbywają się obecnie z użyciem metod i technik kształcenia na odległość. 

Wobec powyższego zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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, RODO) informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Jana Kochanowskiego w 

Aleksandrii z siedzibą pod adresem Aleksandria ul. Gościnna 130 42-274 Konopiska 

2. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony u Administratora Inspektor Ochrony Danych, 

z którym można skontaktować się poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: inspektorodo@adres.pl 

3. Dane osobowe Państwa dziecka będą przetwarzane w celu realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i 

technik kształcenia na odległość na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. 

– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz. 1148, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 493 

i 530), zgodnie z art. 6 lit. e RODO. 

4. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. 

Ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości realizacji kształcenia na odległość. 

5. Dane osobowe Państwa dziecka będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich 

przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy zawartej z Administratorem 

danych, w szczególności: 

o dziennik elektroniczny 

o szkolna poczta elektroniczna 

o Platforma Classroom 

o Komunikator WhatsApp 

o Komunikator ClassDojo 

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa: 

- prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do 

ograniczenia przetwarzania danych, 

- prawo do wniesienia sprzeciwu, w przypadku przetwarzania danych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. f) RODO, 

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku 

uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

Miejscowość Aleksandria, marzec 2020r. 

 


