
 
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZNIA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych (Dz. Urz. UE 2016: L.119/1),  zwanego dalej RODO 

informuję, że: 

 

Administratorem Twoich danych osobowych jako Ucznia jest:  

Zespół Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego, 

ul. Piastowska 5, 78-100 Kołobrzeg, tel. 94 35 239 36, e-mail: zs2@kolobrzeg.powiat.pl, 

 

Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych w Zespole Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu możliwy jest pod adresem e-mail: 

iod@zs2kolobrzeg.pl. 

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem danych. 

 

Cele przetwarzania Twoich danych osobowych: 

 realizacja przez Ciebie procesu edukacyjnego w szkole związanego z obowiązkiem nauki; 

 zapewnienie bezpieczeństwa nauki (monitoring); 

 dokumentowanie działań szkoły w przyjętych przez szkołę formach -publikacja w materiałach publikowanych i autoryzowanych przez szkołę (kronika 

szkolna, gazetki szkolne umieszczane w gablotach na holach szkoły lub w klasach, szkolna strona internetowa, szkolny profil Facebook, szkolny profil 

Instagram, oficjalna strona internetowa prowadzona przez organ prowadzący szkołę (powiat kołobrzeski), ulotki informacyjne i materiały promujące 

szkołę wydawane w formie papierowej - dot. wizerunku oraz osiągnięć ucznia na podstawie podpisanej zgody. 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:   

 art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b RODO,  

 art. 6 ust. 1 lit. a RODO, 

 art. 36 ust.9 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (DU.2017.59) oraz rozporządzenia wykonawcze wydane na podstawie przepisów 

prawa oświatowego, m.in. 

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 (DU.2017.1646 ze zmianami); 

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych 

(DU.2018.939) 

 art. 154 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (DU.2018.1000). 

     

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej. 

Odbiorcami Twoich danych osobowych będą podmioty będą  wyłącznie  podmioty  uprawnione  do  uzyskania  danych  osobowych  na  podstawie przepisów 

prawa lub inne podmioty, którym administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych w drodze zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych, mi.in.: 

 System Informacji Oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 

 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu, 

 Narodowy Fundusz Zdrowia, Oddział Regionalny w Szczecinie, 

 właściwy ze względu na miejsce zamieszkania urząd miasta/gminy (do ukończenia przez Ciebie 18. roku życia), 

 Ministerstwo Cyfryzacji (m-Legitymacja), 

 dostawca platformy do obsługi dziennika elektronicznego i sekretariatu szkoły (obecnie Librus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka 

komandytowa,  Aleja Korfantego 193 w Katowicach w ramach wykorzystywania przez szkołę Platformy Synergia). 

 Twój pracodawca- w zakresie realizowania procesu edukacyjnego w szkole. 

 14 dni - zapis monitoringu wizyjnego,  zgodnie z organizacją systemu monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego 

w Kołobrzegu. 

Dane mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa w ramach uprawnień ustawowych (np. organ prowadzący, organ nadzoru pedagogicznego; 

organy wymiaru sprawiedliwości, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych). 

 

Twoje dane osobowe, zgodnie z wyżej wskazanymi podstawami prawnymi będą przetwarzane w różnych okresach czasu w oparciu o Instrukcję Kancelaryjną 

na podstawie: ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. 

w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów 

państwowych - zgodnie z obowiązującą w szkole Instrukcją Archiwalną i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Zespołu Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego 

w Kołobrzegu. 

Przysługuje Ci prawo żądania (art. 15-18, art. 20-21 RODO): 

 dostępu do treści swoich danych; 

 sprostowania danych osobowych; 

 ograniczenia ich przetwarzania; 

 usunięcia danych, jeśli są przetwarzane bezpodstawnie; 

 przeniesienia danych do innego administratora; 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

Zgodnie z zapisami art. 17, 20 i 21 RODO nie przysługują Ci prawa: 

 do przenoszenia danych – przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6  ust. 1 lit. c RODO; 

 do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania -w związku z tym, że dane osobowe nie są przetwarzane na podstawie art.6  lit. e) lub f). 

W przypadku wyczerpania przesłanek zawartych w przepisach art. 6 ust. 1 lit. a  przysługuje CI  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy stwierdzisz, że naruszyliśmy Twoje prawa związane 

z ochroną danych osobowych. 

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów prawa, niezbędnym do realizacji procesu edukacyjnego- objęcia  

Ciebie obowiązkiem nauki. 

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 
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ZDALNA NAUKA 

informuję, że nasza szkoła przy realizacji procesu edukacyjnego w formie zdalnego nauczania w związku z sytuacją epidemiczną korzysta z rozwiązania: Google 

Classroom. 

 

Informujemy, że: 

1. Celem przetwarzania danych w ww. serwisach jest realizacja obowiązków wynikających z wydanego na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

- Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910), Rozporządzenia 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 (t.j. 

Dz. U. z 2020 r. poz. 493), tj. realizacja podstawy programowej kształcenia w formie zdalnego nauczania za pomocą ww. platform. 

2. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami rozporządzenia 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 493). 

3. Dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych oraz przechowywane i przetwarzane w Stanach Zjednoczonych lub w dowolnym innym kraju, 

w którym Google a także inni dostawcy platform wykorzystywanych do zdalnego nauczania lub Podmioty Podprzetwarzające Google, lub innych dostawców 

platform wykorzystywanych do zdalnego nauczania, prowadzą działalność. Wszystkie przypadki przekazywania danych poza Unię Europejską, Europejski 

Obszar Gospodarczy i Szwajcarię przez Google będą podlegać Standardowym Klauzulom Umownym zgodnym z wzorcami zatwierdzonymi przez Komisję 

Europejską, dostępnymi pod adresem: https://support.google.com/a/answer/2888485?hl=pl; 

4. Odbiorcami danych są podmioty, którym dane osobowe zostaną powierzone do zrealizowania ww. celu ich przetwarzania, w tym Google oraz inni dostawcy 

platform wykorzystywanych do zdalnego nauczania. 

 

 

 

 

Administrator Danych Osobowych 

Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu 
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