Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w czasie zdalnego nauczania
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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, dalej jako Rozporządzenie) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016 r., str. 1), uprzejmie informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Liceum Ogólnokształcące im. Josephine Gebert w Centrum
Edukacyjnym „Radosna Nowina 2000” w Piekarach, Piekary 2, 32-060 Liszki, zwane dalej Liceum.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się
skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail:
rodo@radosnanowina.pl lub pisemnie na adres Liceum, wskazany w pkt 1.
3. Dane osobowe uczniów są przetwarzane przez Administratora w związku z Rozporządzeniem
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) w celu realizacji podstawy
programowej kształcenia w formie zdalnego nauczania i komunikacji elektronicznej, zgodnie z art. 6
ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje
dane niezbędne do założenia konta w odpowiednim systemie zdalnego nauczania.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa w tym zakresie.
5. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać
z przepisów prawa. Do danych osobowych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane
w imieniu Administratora (podmioty przetwarzające), np. podmioty świadczące pomoc prawną,
usługi informatyczne, usługi internetowe.
6. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, prawo do otrzymania kopii, prawo sprostowania
(poprawiania) danych osobowych, prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia.
7. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
8. Podanie danych osobowych w zakresie przewidzianym w przepisach prawa wymienionych w pkt. 3
jest obowiązkiem wynikającym z tych przepisów, a ich niepodanie jest równoznaczne z brakiem
możliwości udziału ucznia w zajęciach realizowanych w ramach zdalnego nauczania.
9. Administrator nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa,
które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską,
Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych.
10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.

