
 
Klauzula Informacyjna 

Przetwarzanie danych osobowych uczniów, rodziców i innych osób realizujących swoje 
prawa i obowiązki wynikające z przepisów prawa oświatowego w okresie ograniczenia 

funkcjonowania jednostki 

 

1. Administratorem Danych Osobowych jest: Przedszkole Samorządowe w Porębie 
Wielkiej 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@kancelariapaliwoda.pl  

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu: 

1) zdalnego nauczania i komunikacji elektronicznej z rodzicem/opiekunem prawnym ucznia 
niepełnoletniego, uczniem niepełnoletnim lub z uczniem pełnoletnim; 

2) podejmowania czynności w jednostce w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostki za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej  w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) lub za pomocą 
innych środków łączności, w tym zakresie obiegu wniosków i innych dokumentów.  

Przetwarzanie państwa danych osobowych prowadzone będzie w związku z realizacją 
zadań w interesie publicznym w oparciu o art. 6 ust. 1 lit E oraz obowiązków prawnych 
nałożonych na administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit C RODO w okresie ograniczenia 
funkcjonowania placówki. 

Podstawa prawna: 

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (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) - tzw. RODO. 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie 
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz.U. z 2020, poz. 410). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 
z 2020 poz. 492). 

 Rozporządzenie 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 ( Dz.U. z 2020 poz. 493)  w szczególności art. 11a, 11b  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  

4. Dane osobowe będą przetwarzane w powyżej wskazanych celach przez czas ograniczenia 
funkcjonowania placówki a po zakończeniu tego okresu w stosownym zakresie w oparciu o 
poszczególne kategorie archiwalne w zależności od rodzaju dokumentacji.  

5. Przy przetwarzaniu danych mogą brać udział podmioty przetwarzające z których pomocy i 
zasobów korzysta administrator w oparciu o stosowne umowy powierzenia przetwarzania. 
Dotyczy to w szczególności: Samorządowego Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim, 
dostawcy dziennika elektronicznego, Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej, dostawcy usług 
komunikacji elektronicznej, dostawcy usług związanych z funkcjonowaniem strony internetowej 



placówki. Szczegółowe informacje dotyczące podmiotów przetwarzających mogą Państwo 
uzyskać kontaktując się bezpośrednio z inspektorem ochrony danych.  

6. Dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Administratora do zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji, w tym nie będą wykorzystywane do profilowania. 

7.  Osobie, której dane są przetwarzane przysługują następujące prawa względem podanych 
danych osobowych: a) dostępu do danych b) do ich sprostowania, c) do ograniczenia 
przetwarzania, d) do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane, aby Administrator zrealizował 
wskazane cele przetwarzania. 

 


