
INFORMACJA DLA RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH  

W TRAKCIE REALIZACJI NAUKI W FORMIE ZDALNEJ 
 

W związku z pandemią koronawirusa poczta elektroniczna, platformy edukacyjne i 

inne elementy pracy grupowej (narzędzia konferencyjne, komunikatory 

internetowe) stały się pomocne dla nauczycieli i uczniów podczas zdalnego 

nauczania. 

W celu realizacji obowiązku nauki w formie zdalnej - Administrator Danych Osobowych 

- I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Kolnie przetwarza dane 

osobowe ucznia, rodziców/opiekunów prawnych ucznia – na podstawie art. 35 ustawy – 

Prawo oświatowe w związku z art. 6 ust. 1 lit e 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 oraz 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.  

Rodzaj przetwarzanych danych: imię, nazwisko, e-mail, nr telefonu ucznia lub rodzica/ 

opiekuna prawnego, nazwa użytkownika komunikatora lub innego środka komunikacji 

elektronicznej. 

W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, dane osobowe ucznia 

lub rodzica/opiekuna prawnego mogą być udostępniane innym odbiorcom lub 

kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być: 

a. podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie przepisów 

prawa; 

b. podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na 

podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. 

podmioty przetwarzające). 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów 

prawa.  

Przysługuje Panu/ Pani prawo dostępu do treści podanych danych, prawo do ich 

sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu – zgodnie 

z przepisami RODO, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Podanie danych osobowych jest wymagane, aby Administrator zrealizował wskazany cel 

przetwarzania. 


