
RODO – Klauzula Informacyjna 

Klauzula informacyjna wobec uczniów i ich rodziców w związku z innymi sposobami 

kształcenia 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L 119, s.1)- dalej 

RODO- informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Górniczych 

w Łęcznej, ul. Bogdanowicza 9, 21-010 Łęczna. 

2. W sprawach ochrony Pani/ Pana danych można kontaktować się z wyznaczonym 

Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: inspektor@powiatleczynski.pl    

3. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe rodziców/ opiekunów                              

w celu wykonywania zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych, zgodnie       

z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, na podstawie Ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (art. 6 ust. 1 lit. 

E RODO) w związku z Rozporządzeniem 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 (Dz. U. 2020 poz. 493). 

4. Odbiorcami danych osobowych Pani/ Pana oraz dziecka mogą być wyłącznie podmioty 

uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz firmy 

informatyczne współpracujące z Administratorem w zakresie utrzymania infrastruktury 

informatycznej, firmy, z którymi Administrator współpracuje w ramach elektronicznego 

dziennika lekcyjnego, firmy współpracujące z Administratorem w celu umożliwienia 

prowadzenia lekcji on-line (platformy edukacyjne) i inne podmioty uczestniczące            

w realizacji zadań administratora (w tym inne placówki oświatowe) Wszystkie 

wymienione podmioty będą uczestniczyły w przetwarzaniu tylko w zakresie niezbędnym 

do realizacji zadań w związku ze współpracą z Administratorem 

5. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów 

Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

6. Posiada Pani/ pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, 

prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo                   

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych, do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie. W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad 

przetwarzania danych osobowych ma Pani/ Pan prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego. 

7. Podanie Pani/ Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednam niezbędne do zdalnego 

kształcenia dziecka. 

8. Pani/ Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane d zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji, w tym profilowania. 
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