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Regulamin edukacji zdalnej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 11  

im. Szarych Szeregów w Stalowej Woli 

I. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin powstał na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  

z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19 określa zasady i warunki i kształcenia na odległość dla uczniów  

i nauczycieli w Publicznej Szkole Podstawowej nr 11 im. Szarych Szeregów w Stalowej Woli.  

2. Administratorem danych przetwarzanych w ramach edukacji zdalnej jest Szkoła. Zakres 

przetwarzanych danych osobowych w tej sytuacji to: imię, nazwisko, login użytkownika oraz nazwa 

Szkoły, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego i wizerunek. Dodatkowe 

informacje dotyczące zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych podane są w polityce 

prywatności dostępnej na stronie www Szkoły.  

3. Administratorem danych przetwarzanych w narzędziach, systemach, aplikacjach służących do 

kształcenia na odległość jest dostawca danego rozwiązania. Należy dokładnie zapoznać się  

z regulaminami i politykami prywatności dostawców usług i rozwiązań służących do zdalnego 

nauczania, z których korzystają uczniowie i nauczyciele.  

4. Szkoła zapewnia narzędzia umożliwiające nauczycielom prowadzenie zajęć zdalnych oraz 

bezpieczną komunikację z uczniami i rodzicami, wdrażając je kompleksowo w całej placówce.  

5. Nauczyciel musi pamiętać o bezpiecznym korzystaniu z komputerów i innych urządzeń zarówno 

wtedy, gdy zapewnił mu je pracodawca, jak i wtedy, gdy korzysta z własnych.  

6. Nauczyciel może przetwarzać dane osobowe uczniów i ich rodziców tylko w celach związanych z 

wykonywaniem swoich obowiązków służbowych.  

II. Warunki korzystania z systemu zdalnego nauczania  

1. Korzystanie z usługi jest bezpłatne.  

2. Warunkiem korzystania z usługi jest: 

   a) posiadanie statusu ucznia Szkoły,  

   b) założenie indywidualnego konta dla każdego ucznia, pozwalającego na dostęp do zajęć  

         realizowanych online, 

   c) założone, indywidualne konta dla każdego z nauczycieli. Komunikacja ze szkołą i wymiana  

        służbowych danych nie powinna odbywać się przez prywatne konta pocztowe nauczycieli, 

   d) akceptacja niniejszego regulaminu.  

 

3. Szkoła wymaga od reprezentującego ucznia rodzica (opiekuna prawnego) podania danych do 

założenia konta w systemie zdalnego nauczania, ale tylko w zakresie niezbędnym do tego, aby to 

konto założyć. 

 4. Szkolny administrator/dostawca usługi przydziela konto, hasło i wysyła dane konfiguracyjne na 

adres poczty elektronicznej rodzica lub nauczyciela. Rodzic / przedstawiciel prawny ucznia, 

konfigurują usługę zgodnie z instrukcją na stronie logowania. Podczas pierwszego logowania, 

użytkownik (Uczeń lub przedstawiciel) zobowiązany jest do zmiany hasła na nowe, znane tylko jemu. 
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5. Zaprzestanie świadczenia usług następuje:  

 a) z chwilą rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem,  

 b) do 30 września roku, w którym uczeń ukończył szkołę,  

 c) do maksymalnie 2 tygodni od chwili opuszczenia szkoły z przyczyn innych niż ukończenie,  

 d) na pisemną, uzasadnioną prośbę przedstawiciela ustawowego skierowaną do Dyrektora Szkoły.  

 

III. Narzędzia i zasady do prowadzenia bezpiecznej lekcji online  

1. W lekcji mogą brać jedynie uczniowie z danej klasy, zidentyfikowani, podpisani imieniem  

i nazwiskiem. Nie mogą w niej uczestniczyć osoby postronne (z wyjątkiem lekcji otwartych).  

2. Właścicielem i prowadzącym lekcje jest nauczyciel i tylko on ma prawo do wyciszania 

uczestników i prezentowania swojego ekranu.  

3. W systemie nauczyciel może jedynie publikować ogólne materiały edukacyjne, bez ujawniania 

jakichkolwiek danych osobowych uczniów lub rodziców (np. „zestaw ćwiczeń logopedycznych dla 

Kasi”). Linki do lekcji powinny być publikowane w e-dzienniku przy temacie lekcji. Lekcje 

planujemy w kalendarzu MT.  

4. Hasła do konta nie mogą być przekazywane osobom trzecim. Powinny być trudne do złamania, ale 

łatwe do zapamiętania. 

 5. Kamera powinna pokazywać tylko to, co faktycznie może być pokazane  

w trakcie lekcji. Dotyczy to także dzielenia ekranu. W czasie zajęć on-line uczeń powinien być 

widoczny dla nauczyciela, a nauczyciel dla uczniów (obowiązkowo przy sprawdzaniu obecności, 

wiadomości i umiejętności uczniów).  

 IV. Środki bezpieczeństwa dla miejsc i narzędzi wykorzystywanych do zdalnego nauczania 

 1. Przechowując dane na sprzęcie, do którego mogą mieć dostęp inne osoby, należy używać mocnych 

haseł dostępowych, a przed odejściem od stanowiska pracy urządzenie powinno zostać zablokowane. 

Zalecane jest także skonfigurowanie automatycznego blokowania komputera po pewnym czasie 

bezczynności, oraz założenie odrębnych kont użytkowników w przypadku korzystania z komputera 

przez wiele osób.  

2. Gdy dane są przechowywane na urządzeniach przenośnych (np. pamięć USB), muszą być 

bezwzględnie szyfrowane i chronione hasłem, by zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo danych 

osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz 

przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.  

3. Prowadzenie zajęć zdalnych może wymagać korzystania przez nauczyciela z poczty elektronicznej 

do kontaktu z uczniami lub rodzicami. Nauczyciel powinien prowadzić taką korespondencję ze 

służbowej skrzynki pocztowej, którą zapewnia mu Szkoła.  

4. Szczególną uwagę należy zwrócić na zabezpieczenie danych osobowych udostępnianych  

w przesyłanych wiadomościach. Zawsze przed wysłaniem wiadomości, należy upewnić się, czy 

niezbędne jest wysłanie danych osobowych, oraz że zamierza się wysyłać ją do właściwego adresata. 

Ponadto trzeba sprawdzić, czy w nazwie adresu e-mail adresata nie ma np. przestawionych lub 

pominiętych znaków tak, aby nie wysłać takiej wiadomości do osób nieupoważnionych. Podczas 

wysyłania korespondencji zbiorczej powinno się korzystać z opcji „UDW”, dzięki której odbiorcy 

wiadomości nie będą widzieć wzajemnie swoich adresów e-mail.  
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5. W przypadku korzystania z domowej sieci WiFi, należy upewnić się, że została ona 

skonfigurowana w sposób minimalizujący ryzyko włamania, w szczególności: 

a) Korzystanie z Internetu powinno wymagać uwierzytelnienia, np. poprzez hasło. 

b) Hasło dostępu powinno składać się z co najmniej 8 znaków, w tym z wielkich i małych 

liter oraz cyfr i znaków specjalnych.  

c) Jeśli to możliwe, należy zmienić login do panelu administracyjnego routera na własny.  

d) Dostęp do panelu administracyjnego routera jest możliwy wyłącznie z urządzeń 

znajdujących się w sieci domowej. 

 e) Został zmieniony domyślny adres routera (najczęściej 192.168.1.1.) na inny.  

 

6. Minimalne wymagania dla urządzenia w zakresie bezpieczeństwa:  

a) Na urządzeniu jest legalne i aktualne oprogramowanie. 

 b) Zostały włączone automatyczne aktualizacje. 

 c) Została włączona zapora systemowa. 

 d) Został zainstalowany i działa w tle program antywirusowy. 

 e) Zalogowanie do systemu wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem indywidualnego 

loginu i hasła użytkownika. 

 f) Wyłączono autouzupełnianie i zapamiętywanie hasła w przeglądarce internetowej.  

 

7. Niedozwolone jest kształcenie na odległość w miejscach publicznych, jak kawiarnie  

(w tym internetowe), restauracje, galerie handlowe, gdzie osoby postronne mogłyby usłyszeć 

fragmenty rozmów lub zapoznać się z fragmentami zajęć.  

8. Działaniami zabronionymi w pracy z usługą są:  

a) wykorzystywanie usługi do wysyłania niechcianych wiadomości, 

b) udostępnianie treści objętych ochroną praw autorskich,  

c) przechowywanie, udostępnianie, rozpowszechnianie treści i materiałów zabronionych  

i niezgodnych z prawem.  

 

9. Po zakończeniu pracy na sprzęcie elektronicznym należy każdorazowo wylogować  się z 

programów wykorzystywanych do pracy zdalnej oraz z systemu. 

10. W pracy zdalnej zalecane jest korzystanie z aplikacji webowych, nie desktopowych. 

11. Zabronione jest domyślne zapamiętywanie hasła dostępu do konta użytkownika systemu na 

sprzęcie oraz programów wykorzystywanych w pracy zdalnej, w szczególności dziennika 

elektronicznego i platform wykorzystywanych w kształceniu na odległość.  

12. Zabrania się udostępniania dokumentów służbowych, za pomocą publicznego czatu lub innych 

komunikatorów.  

13. Nośniki urządzeń mobilnych wykorzystywane w celach służbowych, w tym komputer, telefon 

lub tablet powinny być zaszyfrowane, na przykład za pomocą hasła.  

14. Sprzęt wykorzystywany do pracy zdalnej musi być wyposażony w uruchomione  

i zaktualizowane oprogramowanie antywirusowe.  

15. Systemy, w tym system operacyjny wykorzystywany do pracy zdalnej musi być regularnie 

aktualizowany.  

16. Komputer wykorzystywany do pracy zdalnej musi mieć uruchomioną zaporę sieciową (tzw. 

firewall). 
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V. Bezpieczne przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentacji papierowej 

podczas pracy zdalnej 

1. Dokumentacja papierowa zawierająca dane osobowe udostępniana jest pracownikowi  

w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków służbowych w zakresie pracy zdalnej, za zgodą 

pracodawcy.  

2. Pracodawca zapewnia ewidencjonowanie wydanych pracownikom dokumentów zawierających 

dane osobowe.  

3. Pracownik zobowiązany jest przechowywać udostępnione dokumenty papierowe przez okres 

niezbędny do wykonania określonego zadania podczas pracy zdalnej (zasada ograniczenia 

przetwarzania). Po tym czasie zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić  je pracodawcy.  

4. Podczas przenoszenia dokumentów pracownik zobowiązany jest do odpowiedniego  ich 

zabezpieczenia i przenoszenia dokumentów w taki sposób, aby były niewidoczne dla osób 

trzecich, na przykład w zabezpieczonej teczce.  

5. Pracownik zobowiązany jest do bezpiecznego niszczenia dokumentów papierowych, na przykład 

za pomocą niszczarki do dokumentów. Jeżeli pracownik nie posiada niszczarki dokumentów, 

powinien dokumenty zabezpieczyć, a po zakończeniu pracy zdalnej niezwłocznie zniszczyć je w 

siedzibie pracodawcy.  

6. Zabrania się pracownikowi wyrzucania papierowych dokumentów służbowych  do domowego 

kosza na śmieci. 

VI. Naruszenie ochrony danych osobowych podczas pracy zdalnej 

1. Pracownik, który stwierdzi lub podejrzewa naruszenie ochrony danych osobowych w systemie 

informatycznym lub w systemie tradycyjnym, zobowiązany  jest do niezwłocznego pisemnego 

poinformowania o tym administratora danych  – pracodawcę.  

2. W przypadku powzięcia informacji o naruszeniu ochrony danych osobowych Administrator 

danych prowadzi postępowanie wyjaśniające w toku, którego:  

a) ustala zakres i przyczyny naruszenia ochrony danych osobowych oraz jego ewentualne skutki,  

b) informuje i konsultuje tok postępowania z Inspektorem Ochrony Danych, 

c) podejmuje działania prewencyjne zmierzające do eliminacji podobnych incydentów  

w przyszłości lub zmniejszenia strat w momencie ich zaistnienia.   

3. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych skutkującego ryzykiem naruszenia praw 

lub wolności osób fizycznych, administrator bez zbędnej zwłoki  – w miarę możliwości, nie 

później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia – zgłasza je organowi nadzorczemu 

– Urząd Ochrony Danych Osobowych  oraz w pewnych przypadkach powiadamia osoby, 

których dane dotyczą.  

4. Jeżeli przyczyną naruszenia zasad ochrony danych osobowych było zaniedbanie  ze strony 

pracownika, administrator może wyciągnąć konsekwencje dyscyplinarne wynikające  

z regulaminu pracy.  

5. Zabrania się świadomego lub nieumyślnego wywoływania naruszeń przez osoby upoważnione 

do przetwarzania danych. 

VII. Etykieta i zasady na lekcjach online  

1. Przed każdymi zajęciami wyłączamy wszystko, co mamy na komputerze lub komórce. To, co 

dzieje się w tle może rozpraszać i przeszkadzać w uczestnictwie w zajęciach.  

2. Ekrany to teraz nasza klasa online – podobnie jak w szkole podczas lekcji, również tutaj NIE 

odzywamy się do siebie wulgarnie, nie wyśmiewamy innych, nie krytykujemy, nie obrażamy.  
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3. Logujemy się zawsze swoim imieniem i nazwiskiem, nie podszywamy się pod nikogo innego, nie 

zmieniamy nicków w czasie lekcji.  

4. Link i hasło do lekcji online jest indywidualne dla każdej klasy. Dla bezpieczeństwa wszystkich 

uczestników lekcji nie podajemy nikomu spoza klasy hasła dostępu do naszych zajęć.  

5. Lekcji nie wolno nagrywać, fotografować, robić printscreenów i upubliczniać. Złamanie tej ważnej 

zasady wiąże się nie tylko wykluczeniem z lekcji, ale też z konsekwencjami prawnymi (chyba, że za 

zgodą nauczyciela prowadzącego lekcję).  

6. Głos na zajęciach zabieramy po kolei. Jest to ustalone przez osobę, która prowadzi zajęcia lub 

przez ucznia - poprzez zgłoszenia się do odpowiedzi.  

7. Nie podnosimy na siebie głosu (ani mówiąc przez komunikator, ani w trakcie aktywności na 

forach) - NIE PISZ CAPS LOCKIEM.  

8. Widzicie coś, co Was niepokoi? Reagujcie i informujcie o tym nauczyciela.  

9. Zajęcia online wymagają od nas wszystkich skupienia. Szanujmy swój czas i koncentrujmy się na 

tym, co dzieje się na zajęciach. Jeśli zajęcia będą zakłócane, nauczyciel może wyciszać klasę i dać 

dostęp do mikrofonu tylko wskazanym uczniom.  

 

VIII. Postanowienia końcowe  

1. Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że usługa może być monitorowana celem zapewnienia jej 

bezpieczeństwa i nienaruszalności prawa.  

2. Działania użytkownika naruszającego postanowienia niniejszego regulaminu mogą skutkować 

czasowym lub bezterminowym blokowaniem usługi, a także odpowiedzialnością prawną.  

3. Reklamacje, uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania serwisu należy zgłaszać do 

Dyrektora Szkoły na jego adres poczty elektronicznej. 

4. Szkoła zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w dowolnej chwili.  

O zmianach użytkownicy zostaną poinformowani drogą mailową. 

 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego. 

6. Do niniejszego regulaminu dołącza się Regulamin korzystania z platformy edukacyjnej MS 

Office365 oraz komunikatora Microsoft Teams w Publicznej Szkole Podstawowej nr 11  

im. Szarych Szeregów w Stalowej Woli (załącznik nr 1) oraz Klauzulę informacyjną RODO  

w związku z nauczaniem zdalnym w Publicznej Szkole Podstawowej nr 11 im. Szarych Szeregów 

w Stalowej Woli (załącznik nr 2).  
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Załącznik nr 1 do Regulaminu edukacji zdalnej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 11  

im. Szarych Szeregów w Stalowej Woli 

 

Regulamin 

 korzystania z platformy edukacyjnej MS Office365 oraz komunikatora Microsoft Teams  

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 11 im. Szarych Szeregów w Stalowej Woli 

1. MS Office365 to platforma edukacyjna służąca tylko do celów dydaktycznych – prowadzenia 

zajęć. Aplikacja MS Teams jest komunikatorem w usłudze MS Office 365.  

2. Warunkiem korzystania z tej usługi jest posiadanie statusu ucznia PSP 11w Stalowej Woli oraz 

akceptacja niniejszego regulaminu przez rodzica/opiekuna prawnego ucznia.  

3. Zabrania się ujawniania loginu i hasła i dopuszczanie do korzystania z wyżej wymienionych usług 

osób trzecich.  

4. Wszyscy uczniowie uczestniczący w zajęciach pracują wyłącznie w utworzonych zespołach. 

Tworzenie prywatnych zespołów w aplikacji MS Teams jest zabronione.  

5. Spotkania on-line rozpoczyna i kończy wyłącznie nauczyciel prowadzący zajęcia. Uczniowie do 

lekcji dołączają i włączają kamerkę.  

6. Tak zwane „przejmowanie pulpitu” może mieć miejsce wyłącznie za zgodą nauczyciela, do celów 

związanych z lekcją.  

7. Przed rozpoczęciem wypowiedzi uczeń powinien się przedstawić. 

8. Mikrofon włącza osoba udzielająca odpowiedzi. U pozostałych osób mikrofony są wyłączone.  

9. Nie należy spamować na czacie - nie wolno umieszczać materiałów, które nie są związane  

z lekcją.  

10. Wszystkie wiadomości powinny być przemyślane, kulturalne i nie mogą nikogo ośmieszać ani 

obrażać.  

11. W publikowanych na forum wiadomościach nie należy umieszczać swoich danych osobowych, 

numerów telefonu, adresów email itp.  

12. Zabrania się nagrywania prowadzonych zajęć lub robienia screeanów bez zgody osób 

prowadzących (podczas nagrywania wszyscy otrzymują automatycznie na ekranach komunikat  

o nagrywaniu).  

13. Zabrania się blokowania uczestników spotkania.  

14. Nie dopuszcza się możliwości wstawiania awatarów (na ekranie pojawiają się uczniowie pokazani 

z kamerki lub inicjały uczniów).   

15. Administratorzy i nauczyciele mają prawo do kontroli aktywności i obecności uczniów na 

platformie. 

 16. Wszystkie dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami ochrony danych osobowych. 

Administratorem danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 w Stalowej Woli. 

Odbiorcą danych ucznia będzie firma Microsoft.  
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17. Wyrejestrowanie z usługi MS Office365 nastąpi automatycznie 1 września roku szkolnego,  

w którym użytkownik przestanie być uczniem PSP nr 11 w Stalowej Woli.  

18. Wszyscy Użytkownicy platformy zobowiązani są do przestrzegania powyższych zasad.  

19. Działania Użytkownika niezgodne z postanowieniami niniejszego regulaminu lub naruszające 

przepisy prawa powszechnie obowiązującego, spowodują konsekwencje przewidziane Statutem 

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 im. Szarych Szeregów w Stalowej Woli.  

20. Kwestie sporne, nieobjęte przepisami niniejszego Regulaminu, rozstrzyga Dyrektor Szkoły lub 

osoba przez niego upoważniona. 

 Pamiętaj! Twoje działania w grupie NIE są anonimowe. 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu edukacji zdalnej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 11  

im. Szarych Szeregów w Stalowej Woli 

 

Klauzula informacyjna RODO w związku z nauczaniem zdalnym  

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 11 im. Szarych Szeregów w Stalowej Woli  

W związku z zapisami 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, z późn. zm.), dalej jako „RODO”, informujemy, że: 

 

Administrator danych osobowych  

1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

oraz danych osobowych ucznia w związku z nauczaniem zdalnym jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11  

im. Szarych Szeregów w Stalowej Woli reprezentowana przez Dyrektora. 

2.   Z administratorem może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail: psp11@stalowawola.pl 

3.  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach 

ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem lukasz@adwokatdolinski.pl  

Cele i podstawy prawne przetwarzania  

4. Jako administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji podstawy programowej 

kształcenia ogólnego w formie zdalnego nauczania.  

5. Podstawą przetwarzania Pani/Pana oraz danych osobowych ucznia danych osobowych jest:  

1) Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.,  

2) Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.,  

3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez 

publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej  

i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji,  

4) Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,  

5) Rozporządzenie Min. 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, co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych 

na podstawie art. 6 ust.1 lit c) oraz art. 6 ust. 1 lit. e) RODO  

 

Kategorie danych osobowych  

6. Dane osobowe uczniów dla potrzeb zdalnego nauczania przetwarzane będą w zakresie: 

a) imię (imiona) i nazwisko,  

b) dane kontaktowe,  

c) adres poczty elektronicznej; 

d) informacje dot.: uczęszczania ucznia do placówki, typie szkoły lub rodzaju placówki, nazwie i adresie siedziby  

     placówki oraz oddziale i klasie do których uczeń uczęszcza,  

 e) numer telefonu kontaktowego;  

 f) wizerunek  
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Okres przetwarzania danych 

 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zdalnego nauczania przez czas nauki zdanej oraz przez 

czas wynikający z przepisów prawa. 

   

Odbiorcy danych  

 8.  Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać  

z przepisów prawa.  

Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp: 

Podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora, którym administrator powierzył przetwarzanie danych 

osobowych: Microsoft (Office 365, Microsoft Teams), firmy serwisujące oprogramowanie, podmioty świadczące 

pomoc prawną a także instytucje upoważnione z mocy prawa, w tym organy publiczne. 

   

Prawa osób, których dane dotyczą   

 9.  Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:  

 1) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii zgodnie art. 15 RODO;  

 2)  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO – w przypadku, gdy 

dane są nieprawidłowe lub niekompletne;  

 3)  ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 

RODO; 

 4)  prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 21 RODO; 

 5)  zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2,00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 

Pani/Pana danych lub danych dziecka narusza przepisy RODO.  

 

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 

10.   Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane 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, konsekwencją 

niepodania danych osobowych będzie brak dostępu do zajęć realizowanych przez administratora danych w ramach 

zdalnego nauczania. 

11.  Administrator nie będzie podejmowało wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących 

wynikiem profilowania.  

12.  Administrator nie przewiduje przekazywania Pani/Pana 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. 

 

 

 

 


