
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 ) 

informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. S. Staszica w Wieruszowie. Kontakt z 

Administratorem Danych Osobowych jest możliwy: 

 - telefonicznie: 62 784 13 21  
- listownie: Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. S. Staszica w Wieruszowie ul. Szkolna 1-3, 98-400 Wieruszów  
- e-mail: poczta@zsp.wieruszow.pl  
2. W wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych – Sławomir Mazur, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 

727931623 lub adresem e-mail: slawek6808@op.pl 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30b ustawy  z 

dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na 

administratorze w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO i art. 9 ust. 2 lit. i RODO; 

4. W Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. S. Staszica w Wieruszowie w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przetwarzanie Państwa danych odbywać się będzie w 

szczególności w zakresie: 

- przekazywania uczniom, rodzicom i nauczycielom informacji o sposobie i trybie realizacji zadań; 

- koordynacji współpracy nauczycieli z uczniami lub rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne 

dzieci i uczniów, w tym dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym, dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju 

lub uczęszczających na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze; 

- ustalania, we współpracy z nauczycielami, tygodniowego zakresu treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach 

klas (semestrów) oraz na zajęciach realizowanych w formach pozaszkolnych; 

- ustalania, we współpracy z nauczycielami, sposobu monitorowania postępów uczniów oraz sposobu weryfikacji wiedzy i 

umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w  nauce, a także uzyskanych 

przez niego ocenach; 

- ustalania warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, egzaminu semestralnego i 

sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunków i sposobu ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w 

przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny, o których mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r . 

o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197), a także warunków i sposobu zaliczania zajęć realizowanych w 

formach pozaszkolnych; 

- ustalania sposobu dokumentowania realizacji zadań jednostki systemu oświaty; 

- wskazywania, we współpracy z nauczycielami, źródeł i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć, w tym materiałów w postaci 

elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać; 

- zapewniania każdemu uczniowi lub rodzicom możliwości konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazywania 

im informacji o formie i terminach tych konsultacji; 

- ustalania z nauczycielami potrzeby modyfikacji odpowiednio zestawu programów wychowania przedszkolnego i szkolnego 

zestawu programów nauczania. 

5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do  ich  otrzymania  na  mocy   

przepisów  prawa. 

6. Administrator nie przekazuje Państwa danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

7. Państwa dane osobowe, gromadzone w zakresie realizacji powyższych celów będą przechowywane przez czas niezbędny do 

realizacji ustawowych obowiązków Administratora w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  oraz do upływu terminów wskazanych w 

przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach  oraz Rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w  

sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, żądania ich 

usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych. 

Wymienione prawa mogą być ograniczone w sytuacjach, kiedy administrator jest zobowiązany prawnie do przetwarzania danych 

w celu realizacji obowiązku ustawowego.  

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli zgody na 

przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na 

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

9. W razie powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych 

im. S. Staszica w Wieruszowie, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach 

ochrony danych osobowych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

10. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne  w oparciu o przepisy prawa.  

11. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 


