Informacja o przetwarzaniu danych w związku z nauczaniem zdalnym

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 UE o ochronie danych) - dalej RODO, informujemy,
że:
1.

Administratorem danych osobowych jest Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Małopolskim, ul. Fabryczna 5,
39-120 Sędziszów Młp., tel. 17 22 16 112, adres e-mail: losedziszow@pro.onet.pl

2.

Inspektorem Ochrony Danych jest adw. Jakub Curzytek, z którym można się kontaktować w sprawach dot. przetwarzania danych
osobowych przez administratora, za pomocą tel. 692 616 480 lub adresu e-mail: kancelaria@adwokatcurzytek.pl

3.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zajęć szkolnych w formie pracy zdalnej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
związku z obowiązkami prawnymi ciążącymi na szkole, które wynikają z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe oraz
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 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.

4.

Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie prawa np. sądom, organom ścigania lub
instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną oraz podmiotom, które świadczą dla
administratora usługi (np. serwisowe, informatyczne, prawne) m.in. Vulcan Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu.
Dane osobowe będą umieszczone na serwerach platform, za pomocą których realizowane jest nauczanie m.in. Microsoft, Zoom,
które mogą znajdować się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Korzystanie z w/w usług spełnia wymagania RODO.

5.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji nauczania zdalnego oraz w późniejszym okresie przechowywane będą dla
celów archiwalnych, zgodnie z przepisami kancelaryjno-archiwalnymi.

6.

Przysługuje Pani/Panu:
a. prawo do żądania dostępu do swoich danych,
b. prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
c. prawo do usunięcia swoich danych osobowych,
d. prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
e. prawo do przenoszenia danych osobowych.

7.

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana
osoby narusza przepisy ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8.

Podanie danych osobowych jest konieczne do realizacji nauczania szkolnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie
brak realizacji przez ucznia nauczania.

9.

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym także profilowaniu.

