
 

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW 

PRAWNYCH UCZNIA DOTYCZĄCA NAUCZANIA ZDALNEGO 

 

Zgodnie z art. 13 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), zwanym dalej RODO  

 

informuję, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 14 im. 

Stanisława Staszica w Pabianicach, Ostatnia 15a, 95-200 Pabianice, 

sekretariat@spnr14pabianice.pl ; 

2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: Anna Żak, e-mail: azak@daneosobowe-

inspektor.pl; 

3. Dane osobowe Pani/Pana oraz Państwa dziecka/podopiecznego (ucznia) będą przetwarzane na 

postawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 

493) w celu realizacji zajęć szkolnych w formie pracy zdalnej; 

4. Administrator prowadzi zajęcia szkolne w formie pracy zdalnej również przy pomocy platformy 

edukacyjnej Office 365; 

5. Dane osobowe pozyskane dla realizacji wyżej wskazanego celu będą przetwarzane w zakresie: 

a) imię (imiona) nazwisko ucznia,  

b) nazwa oddziału klasowego, do której uczęszcza uczeń, 

c) imię i nazwisko nauczyciela;  

6. Dane osobowe pozyskane w celu realizacji zajęć szkolnych w formie pracy zdalnej będą 

przetwarzane do czasu wygaśnięcia tego celu przetwarzania; 

a) Odbiorcami danych osobowych są podmiot przetwarzający, z którym Administrator 

zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych, a także mogą być organy ochrony 

prawnej i organy państwowe upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa; 

7. Posiada Pan/i prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

oraz Państwa dziecka/podopiecznego, prawo do ich sprostowania, usunięcia w przypadkach  

określonych w art.  17 RODO, ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 

18 RODO, prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w art. 21 RODO; 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych; 

9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe.  

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 14 w Pabianicach 

mgr Beata Jaśkiewicz 
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