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INFORMACJA DLA UCZNIÓW I ICH OPIEKUNÓW PRAWNYCH o przetwarzaniu 

danych osobowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Limanowej w związku                   

z realizacją procesu nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 
 

w związku z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (zwane 

dalej Rozporządzeniem RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) - RODO, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych 

Pani/Pana dziecka oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Zespół Szkolno-Przedszkolny 

nr 4 w Limanowej  reprezentowana  przez Dyrektora, z siedzibą: ul. Reymonta 3, 34-600 

Limanowa 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych osobowych za pomocą adresu                e-

mail: iod@miasto.limanowa.pl  lub na adres Administratora. 

3. Administrator przetwarza dane osobowe Pani/Pana dziecka na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa: art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe oraz §1 i §2 

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, Rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku                          z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 

dnia 23 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku                         z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

4. Dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków 

prawnych ciążących na Administratorze to znaczy na podstawie RODO art. 6 ust. 1 

lit. c) w zakresie realizacji procesu nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 

na odległość. 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami 

danych osobowych Pani/Pana dziecka mogą być: 

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub 

działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które 

wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe 

dla których Administratorem jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Limanowej 

c) dostawcy usług przetwarzania „w chmurze”, w tym platform edukacyjnych 

wykorzystywanych przez Administratora w zakresie realizacji procesu nauczania                      

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (w tym Microsoft 

Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-7329 USA).  
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Zgodnie z informacją dostawcy usługi „Where your Microsoft 365 customer data is 

stored” z dnia 16.10.2020 r. dane osobowe użytkowników łączących się z usługą 

Microsoft Teams z terenu Polski przetwarzane są na obszarze Unii Europejskiej. 

https://docs.microsoft.com/pl-pl/microsoft-365/enterprise/o365-data-

locations?view=o365-worldwide  

6. Dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

celów określonych w pkt 4, a po tym czasie zostaną usunięte. 

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana dziecka przysługują Pani/Panu 

następujące uprawnienia: 

a) prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dziecka, w tym prawo do uzyskania 

kopii tych danych; 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy 

dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), 

jeżeli przepis prawa nie ogranicza tego uprawnienia, w szczególności w przypadku gdy: 

 dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób 

przetwarzane, 

 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych 

osobowych, 

 osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy 

prawnej przetwarzania danych, 

 dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

 dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku 

wynikającego z przepisów prawa; 

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: 

 osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 

 przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, 

- sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, 

- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której 

dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, 

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do 

czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są 

nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Szkole 

danych osobowych Pani/Pana dziecka, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do 

organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych dziecka jest obowiązkowe w sytuacji, gdy 

przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. 

10. Dotyczące Pani/Pana dziecka dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany, jednakże nie będą profilowane.  
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