
 

KLAUZULA INFORMACYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH 

dotycząca nauczania zdalnego. 

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 

2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 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 z 04.05.2016 r.,  

Nr 119, s. 1), zwnego dalej w skrócie „RODO”, iż: 

 

I. ADMINISTRATOR DANYCH 

 

Administratorem danych osobowych uczniów jest Dyrektor reprezentujący Zespół Szkół 

Ekonomicznych w Zawierciu, ul. Rataja 30. 

 

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 

Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach związanych 

z ochroną danych osobowych został wyznaczony przy organie prowadzącym Zespół Szkół 

Ekonomicznych w Zawierciu, którym jest Starostwo Powiatowe, ul. Sienkiewicza 34, 42-400 

Zawiercie. Informacje można uzyskać w następujący sposób: 

1. pod adresem poczty elektronicznej iod@zawiercie.powiat.pl 

2. pisemnie na adres organu prowadzącego Zespół Szkół Ekonomicznych 

w Zawierciu 

 

III. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH 

OSOBOWYCH 

Podstawą prawną jest ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe.  

Celem przetwarzania danych jest kształcenie dzieci i młodzieży z wykorzystaniem metod 

i technik kształcenia na odległość.  

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH 

Szkoła na czas nauczania zdalnego korzysta z usług firmy Discord Inc. Nauczyciele oraz 

uczniowie dołączyli do serwera korzystając z kont założonych przez siebie poprzez wpisanie 

imienia, nazwiska, klasy i adresu email. Firma przechowuje dane osób biorących udział 

w zdalnym nauczaniu, na swoich serwerach w ramach świadczonej usługi.  

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Dane będą przechowywane do końca roku szkolnego. 

VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU 

DO DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Nauczyciele i uczniowie mają prawo uzyskania od administratora: 

mailto:iod@zawiercie.powiat.pl


 

 Dostępu do swoich danych osobowych i informacji na temat celu ich 

przetwarzania, informacji o odbiorcach, okresie przechowywania; 

 Sprostowania danych, które są nieprawidłowe oraz ich uzupełnienia 

 Usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) jeżeli dane nie 

są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane, została cofnięta 

zgoda na przetwarzanie danych osobowych, dane zostały przetworzone 

niezgodnie z prawem; 

 Ograniczenia przetwarzania kiedy jest kwestionowana 

ich prawidłowość, przetwarzanie jest niezgodne z prawem; 

 Informacji o przenoszeniu danych osobowych 

 Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.  

 

VII. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO 

 

1. Nauczyciele i uczniowie mają prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, 

jeżeli uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie 

danych osobowych.  

2. Organem nadzorczym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, 

a od momentu uchwalenia ustawy o ochronie danych osobowych Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

3. Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje skarżącego 

o postępach i efektach rozpatrywania skargi, w tym o możliwości skorzystania 

z sądowego środka ochrony prawnej. 

 

VIII. INFORMACJA O WYMOGU LUB DOBROWOLNOŚCI  PODANIA DANYCH 

ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym. 

 

IX. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE 

 

Dane osobowe nauczycieli i uczniów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie 

będą profilowane. 

 

 

 


