
Szanowni Słuchacze,

W  związku  z  trwającą  sytuacją  epidemiczną,  zamknięciem  placówek  oświatowych  i

koniecznością dalszego prowadzenia kształcenia przeszliśmy na zdalny sposób prowadzenia

zajęć.  Do  jego  realizacji  wykorzystujemy  przede  wszystkim  pocztę  e-mail,  bezpośredni

kontakt telefoniczny oraz grupy społecznościowe. Otrzymali Państwo bezpośredni kontakt do

każdego z nauczycieli, którzy przygotowują i prowadzą dla Państwa zajęcia. 

Wszelkie  pytania  i  sprawy  wynikające  z  takiego  sposobu  realizacji  zadań  edukacyjnych

można kierować również na adres mailowy szkoły tj. medykjawor@dja.pl W związku z czym

szkoła  wskazuje,  że  w  celu  realizacji  swoich  zadań  będzie  gromadzić  przekazane  przez

Państwa dane, w szczególności w postaci adresu e-mail, numeru telefonicznego ewentualnie

nazwy  użytkownika  na  profilu  mediów społecznościowych.  Szkoła  nie  będzie  gromadzić

jakichkolwiek innych danych, które nie będą jej potrzebne do realizacji celu edukacyjnego w

sposób zdalny. 

Podstawą  prawną  do  gromadzenia  tych  danych  dla  Szkoły  jest  art.  6  ust  1  lit  c  i  e

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

(4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

Szkoła wskazuje, że dane będą przechowywane przez czas potrzebny do weryfikacji realizacji

podstawy programowej  nie  dłużej  niż  przez  2 lata  od czasu  ustania  obowiązku realizacji

kształcenia w sposób zdalny. 

Jednocześnie  zgodnie  z  art.  13  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  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL) dalej RODO

    informuję, że:

1. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Dolnośląski  Zespół  Szkół  w

Jaworze, tel: 76 870 31 14,  mail: medykjawor@dja.pl



2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana

danych  osobowych  można  się  kontaktować   z  inspektorem  ochrony  danych  pod

adresem email:  iod@zespolszkoljawor.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji  kształcenia w sposób

zdalny na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO. w związku z § 1 Rozporządzenia

Ministra  Edukacji  Narodowej  w  sprawie  szczególnych  rozwiązań  w  okresie

czasowego  ograniczenia  funkcjonowania  jednostek  systemu  oświaty  w  związku  z

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

4. Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  przez  czas  potrzebny  do  weryfikacji

realizacji  podstawy  programowej  nie  dłużej  niż  przez  2  lata  od  czasu  ustania

obowiązku realizacji kształcenia w sposób zdalny.

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych,  sprostowania,

usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,  prawo do wniesienia  sprzeciwu,  oraz prawo

do przenoszenia danych, w przypadkach określonych w przepisach RODO.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługę obsługi

systemów i oprogramowania  informatycznego  administratora,  zewnętrzne  podmioty

świadczące usługi na rzecz administratora, oraz podmioty uprawnione do uzyskania

danych  osobowych  na podstawie  przepisów  prawa  (w  tym  organy  administracji

publicznej).

7. Przysługuje  Pani/Panu prawo wniesienia  skargi  do organu  nadzorczego  tj.  Prezesa

Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. W przypadku:  odpowiedzi  na Pańską  korespondencję,  informujemy,  że  podanie

danych osobowych jest niezbędne do udzielenia Panu/Pani do realizacji  obowiązku

prawnego  spoczywającego  na  administratorze  oraz  do  wykonania  zadania

realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej

powierzonej administratorowi;


