
Klauzula informacyjna – zdalne nauczanie

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:

Administrator danych osobowych.

Administratorem  Twoich  danych  osobowych  jest  Zespół  Szkól  w  Szczekocinach,
reprezentowany przez Dyrektora,  z siedzibą 42-445 Szczekociny, ul. Spacerowa 12.

Inspektor Ochrony Danych.
Administrator  wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować  
w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

1) pod adresem poczty elektronicznej iod@zawiercie.powiat.pl
2) pisemnie na adres siedziby Administratora.

Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych.

Celem przetwarzania  danych jest  kształcenie  dzieci  i  młodzieży  z  wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość. Podstawa prawna jest ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku
–  Prawo  oświatowe  oraz  Ustawa  z dnia  2  marca  2020  r.  Dz.  U.  z 2020  poz  374
o szczególnych  rozwiązaniach  związanych  z zapobieganiem,  przeciwdziałaniem
i zwalczaniem  COVID-19,  innych  chorób  zakaźnych  oraz  wywołanych  nimi  sytuacji
kryzysowych.

Odbiorcy danych osobowych

Dane będą udostępniane podmiotom dostarczającym oprogramowanie lub umożliwiającym
korzystanie z platform do zdalnego nauczania, które przechowują dane osób biorących udział
w zdalnym nauczaniu, na swoich serwerach w ramach świadczonej usługi w usłudze  Google
Classroom i Meet  oraz  Zoom.

Pliki cookies

Pliki cookies są to pliki zapewniające przechowywanie informacji lub uzyskanie dostępu do 
informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika 
końcowego podczas lub po wizycie na stronach internetowych.

Pliki cookies używane na stronie nie przechowują danych osobowych, wykorzystywane są 
między innymi do zapamiętywania preferencji Użytkowników czy zabezpieczenia stron 
internetowych. Niektóre funkcjonalności na stronie nie będą działały w sytuacji, gdy 
Użytkownik nie wyrazi zgody na instalowanie plików cookies.
Informacje dla Użytkowników:

Jakiego rodzaju plików cookies używamy?



 Cookies trwałe to pliki, które zostają zapisane na urządzeniu, z którego korzysta 
Użytkownik, nawet po opuszczeniu przeglądanej strony. Celem przechowywania 
i uzyskania dostępu do tych informacji przez właściciela strony, jest zapamiętanie 
wybranych przez Użytkownika preferencji podczas odwiedzenia danej strony. 

 Cookies sesji, które w serwisie są niezbędne do utrzymania właściwej wymiany 
informacji pomiędzy serwerem i przeglądarką, a tym samym do możliwości 
poprawnego wyświetlenia zawartości odwiedzanej strony i korzystania 
z funkcjonalności w niej zawartych. Celem przechowywania i uzyskania dostępu do 
tych informacji jest identyfikacja danej sesji (dialogu pomiędzy przeglądarką 
a serwerem) oraz Użytkowników komunikujących się z serwerem w tym samym 
czasie. 

 Cookies podmiotów zewnętrznych, z którymi współpracuje właściciel strony, 
umożliwiają firmom zewnętrznym przechowywanie informacji dotyczących liczby 
odwiedzin oraz zachowania użytkowników na stronach internetowych. Celem 
przechowywania i uzyskania dostępu do tych informacji jest zebranie danych 
dotyczących ruchu na stronach internetowych. Nie są to dane osobowe. Firmy, które 
świadczą usługi analityczne, to między innymi Google. 

Jak można nie wyrazić zgody na instalowanie plików cookies za pomocą ustawień 
przeglądarki?
Zdecydowana większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookie w celu zapewnienia 
Użytkownikom wygody korzystania ze strony i poprawnego wyświetlania jej zawartości.
Użytkownik, który nie chce aby pliki cookies były instalowane w jego telekomunikacyjnym 
urządzeniu końcowym, może nie wyrazić zgody na instalowanie plików cookies 
w następujący sposób:

W przeglądarce Internet Explorer należy:

 wybrać z menu głównego pozycję „Narzędzia/Opcje internetowe” a następnie w sekcji
„Prywatność” zaznaczyć „Zaawansowane” i wyłączyć pliki cookies. 

W przeglądarce Mozilla Firefox należy:

 wybrać z menu pozycję „Narzędzia” a następnie pozycję „Opcje” i określić poziom 
prywatności w sekcji „Prywatność”. 

W przeglądarce Opera należy:

 wybrać z menu pozycję „Narzędzia” a następnie z pozycji „Preferencje” wybrać 
„Zaawansowane” a potem „Ciasteczka”. 

W przeglądarce Google Chrome należy:

 z menu po prawej stronie należy wybrać pozycję „Opcje” a następnie „Dla 
zaawansowanych” oraz „Ustawienia plików cookie”. 

Powyższe typy przeglądarek zostały wskazane przykładowo. Z uwagi na dużą różnorodność 
stosowanych przez Użytkowników przeglądarek, mogą występować pewne różnice 
w sposobie takiego ich ustawienia, który uniemożliwiałyby instalowanie plików cookies. 



Zwykle informacje odnośnie plików cookies można znaleźć w menu „Narzędzia” lub 
„Opcję”. Bardziej szczegółowe informacje w tym zakresie można najczęściej znaleźć na 
stronie producenta danej przeglądarki.

Warto podkreślić, że przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do niektórych plików cookies na
urządzeniu końcowym Użytkownika może być konieczne do prawidłowego działania serwisu 
(strony).

Przekazywanie  danych  osobowych  do  państw  trzecich  –  poza  Europejski  Obszar
Gospodarczy.

Dane nie będą  przekazane do państwa trzeciego - poza Europejski Obszar Gospodarczy lub
organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą chronione poprzez zastosowanie: 

 Standardowych  klauzul  ochrony  przyjętych  przez  Komisje  Europejską/organ
nadzorczy i zatwierdzonych przez Komisję Europejską

 Standardowych mechanizmów certyfikacji

Okres przechowywania danych osobowych

Dane będą przechowywane do końca roku szkolnego.

Prawa osób, które dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.

Na  zasadach  określonych  przepisami  RODO,  przysługuje  Ci  prawo  do  żądania  od
administratora:

1) dostępu do przetwarzanych danych osobowych i otrzymania ich kopii,
2) sprostowania i uzupełnienia swoich danych osobowych,
3) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W  przypadku  stwierdzenia,  że  dane  osobowe  są  przetwarzane  niezgodnie  z  prawem,
przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania 
danych osobowych.

Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.

Podejmowanie  decyzji  w  sposób  zautomatyzowany  nie  ma  zastosowania  w  zdalnym
nauczaniu.


