INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU
Z PROWADZENIEM ZDALNEGO NAUCZANIA
Zostałem/am poinformowany/a, o tym, że:
1. .Administratorem Pana/Pani danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka

2.

jest III Liceum Ogólnokształcące im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego AK w Łomży, 18-400
Łomża ul. Senatorska 13, tel. 86 216 67 20.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w III Liceum Ogólnokształcącym im. Żołnierzy Obwodu
Łomżyńskiego AK w Łomży możliwy jest pod adresem:
• III Liceum Ogólnokształcące im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego AK w Łomży, 18-400
Łomża ul. Senatorska 13,
• e-mail: iod@lo3.lomza.pl
Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych osobowych.

3. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane w związku z wypełnianiem obowiązku

prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w celu:
• realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego w formie zdalnego
nauczania1, 2, 3
1
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910
z późn. zm.),
2
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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646 z późn zm.),
3
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 (Dz. U z.2020 r. poz. 493 z późn. zm.).
4. Kategorie danych osobowych
• imię (imiona) i nazwisko,
• dane kontaktowe, adres poczty elektronicznej;
• informacje dot.: uczęszczania ucznia do placówki, typie szkoły lub rodzaju
placówki, nazwie i adresie siedziby placówki oraz oddziale i klasie do których
uczeń uczęszcza,
• numer telefonu kontaktowego;
• wizerunek,
• głos;
• nazwę użytkownika komunikatora lub innego środka komunikacji
elektronicznej.
5. 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,
• niezależni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym
imieniu z którymi administrator zawarł umowy lub realizuje usługi np.: Poczta

Polska, firmy kurierskie, Ministerstwo Edukacji Narodowej (platforma
epodręczniki.pl),
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zdalnego nauczania
przez czas nauki zdanej, a następnie przez okres zgodny z przepisami wydanymi na
podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1993 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach.
7. Z wyjątkami określonymi w przepisach prawa posiada Pani/Pan prawo: dostępu do
treści danych, do ich sprostowania, usunięcia w przypadkach określonych w art. 17
RODO, ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO, do
przenoszenia danych w przypadkach określonych w art. 20 RODO.
8. Przysługuje Panu/i/ prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
Pani/Pana danych lub danych dziecka narusza przepisy RODO.
9. 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. Pana/i/ dane
osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
(czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”).
10. Pana/i/ dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania
decyzji przez ADO, w tym profilowaniu przy realizacji wyżej określonego celu.

