
RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY  

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

UCZNIÓW I ICH RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH  

W ZWIĄZKU Z NAUCZANIEM ZDALNYM 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 312 W WARSZAWIE 
 

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 312 im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Warszawie (03-984 Warszawa, ul. Umińskiego 12, tel. 22 671-

11-66, email: sp312@edu.um.warszawa.pl). 

W kwestiach ochrony danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej nr 312, email: iod@sp312.waw.pl. 

Dane osobowe dziecka oraz dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych będą przetwarzane przez Administratora w celu realizacji podstawy 

programowej kształcenia ogólnego w formie zdalnego nauczania. 

Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych dziecka oraz jego rodziców/opiekunów prawnych są:  

a) ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.; 

b) ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.; 

c) 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; 

d) ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych; 

e) 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 

co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych na podstawie art. 6 ust.1 lit c) oraz art. 6 1 ust. 1 lit. e) RODO. 

Dane osobowe dla potrzeb zdalnego nauczania przetwarzane będą w zakresie: 

a) imię (imiona) i nazwisko; 

b) dane kontaktowe, adres poczty elektronicznej; 

c) numer telefonu kontaktowego do rodziców / opiekunów prawnych; 

d) informacje dotyczące uczęszczania ucznia do placówki, typie szkoły lub rodzaju placówki, nazwie i adresie siedziby placówki oraz oddziale i klasie 

do których uczeń uczęszcza; 

e) wizerunek; 

f) głos; 

g) nazwę użytkownika komunikatora lub innego środka komunikacji elektronicznej. 

Podanie danych osobowych jest konieczne, aby Administrator mógł wywiązać się z ciążącego na nim obowiązku prawnego, wprowadzonego 
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. 

Dane osobowe dziecka oraz rodziców/opiekunów prawnych będą przetwarzane w celu realizacji zdalnego nauczania przez okres nauki zdanej oraz przez 

okres wynikający z przepisów dziedzinowych. 

Dane osobowe mogą być przekazywane: 
a) podmiotom upoważnionym do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa, tym w związku z zapewnieniem dziecku prawidłowej opieki 

i bezpieczeństwa; 

b) podmiotom zapewniającym Administratorowi bieżącą obsługę informatyczną. 

W każdym czasie każdemu z rodziców/opiekunów prawnych dziecka przysługują następujące prawa:  

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii zgodnie art. 15 RODO; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub 
niekompletne; 

c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO –  to jest 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 

d) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 21 RODO – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące 

przesłanki: 

 zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego 

w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, 

 przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę 

trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, 

której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. 

e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych lub danych dziecka narusza 

przepisy RODO. 

Dane osobowe dziecka i rodziców nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, w sposób, który mógłby wywoływać skutki 
prawne wobec dziecka lub rodzica, lub w podobny sposób istotnie wpływać na ich sytuację. 

Dodatkowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych w SP 312 w Warszawie znajdują się na stronie www placówki pod adresem 

https://sp312waw.edupage.org/a/RODO. 

 


