
 

Na podstawie 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 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO), informuję o zasadach przetwarzania 
danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych. 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZCZYTNIE. 
MONITORING. 

 
1. Administratorem systemu monitoringu jest Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica  

w Szczytnie, z siedzibą przy ulicy A. Mickiewicza 10, 12-100 Szczytno, reprezentowany przez 

Dyrektora Zespołu Szkół; 

2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w 

Szczytnie jest Pan Cezary Szczepańczyk, adres e-mail: inspektor@4cefield.com.pl; 

3. Monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na 

terenie monitorowanym. Podstawą prawną przetwarzania danych przy użyciu monitoringu 

jest art. 108a ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2018 r. 

poz. 996 ze zm.); 

4. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt. 

9. Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony 

prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z 

prowadzonym postępowaniem; 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji 

międzynarodowej; 

6. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres do 30 dni; 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania; 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

(PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;  

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom 

podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;  

10. Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 

21 ust. 1 RODO. Składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana 

szczególną sytuacją. 

 

Administrator Danych Osobowych 

 

  



Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych. 

Na podstawie 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 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO), informuję o zasadach przetwarzania 
danych osobowych oraz przysługujących prawach z tym związanych. 

1. Administratorem danych osobowych Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie,  
z siedzibą przy ulicy A. Mickiewicza 10, 12-100 Szczytno, reprezentowany przez Dyrektora 
Zespołu Szkół. 

2. Do kontaktów w sprawie ochrony danych osobowych został wyznaczony Inspektor Ochrony 
Danych Cezary Szczepańczyk, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres: 
inspektor@4cefield.com.pl lub w siedzibie administratora. 

3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa (m.in. ustaw: Prawo Oświatowe, o systemie oświaty, o systemie 
informacji oświatowej, o Finansowaniu Zadań Oświatowych, Karty Nauczyciela, Ustawy o 
Pracownikach Samorządowych, Kodeksu Pracy, o Zakładowym Funduszu Świadczeń 
Socjalnych oraz rozporządzeń m.in.: Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. 
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i 
słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych, 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów 
szkolnictwa zawodowego, Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie 
standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminów potwierdzających 
kwalifikacje zawodowe, Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 2011 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania 
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 
grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania 
sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego), a także zawartych umów 
oraz na podstawie udzielonej zgody, czyli w trybie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e RODO. 

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę 
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami 
umowa. 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3 odbiorcami danych 
osobowych mogą być: 
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające 

na 
zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów 
powszechnie obowiązującego prawa,  
b) inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe na podstawie umów podpisanych  
z administratorem. 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 
określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez 
przepisy powszechnie obowiązującego prawa.  

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu 
następujące uprawnienia:  
a)  prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych; 
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli: 
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób 
przetwarzane, 
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, 
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która 



jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania 
danych, 
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,  
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego  
z przepisów prawa; 
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli:  
- 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;  
e) prawo do przenoszenia danych, w przypadku kiedy łącznie spełnione są następujące 
przesłanki: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której 
dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę oraz przetwarzanie odbywa 
się w sposób zautomatyzowany;                    
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeżeli łącznie spełnione są następujące 
przesłanki: 
- istnieją 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.  
Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, 
przysługuje jej prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma 
wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody. 

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych 
osobowych, osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

9. Pani/Pana dane nie będą służyły do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym 
profilowania. 

 
Klauzula informacyjna w związku ze zdalnym nauczaniem 

 

Klauzula informacyjna RODO w związku ze zdalnym nauczaniem 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych wynikającego z realizacji zdalnego nauczania 
Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Szczytnie, działając w imieniu Administratora danych informuje, że: 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w 
Szczytnie, z siedzibą przy ulicy A. Mickiewicza 10, 12-100 Szczytno, reprezentowany przez 
Dyrektora Zespołu Szkół. W szkole powołany jest Inspektor ochrony danych osobowych. 
Kontakt z inspektorem jest możliwy pod adresem e-mail: inspektor@4cefield.com.pl lub 
listownie na adres pocztowy placówki.  

2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadania w interesie publicznym, którym jest 
organizacja i prowadzenie nauczania zdalnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku                         z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 1389 ze zm.). Przepisy 



prawa nie określają jakie dane mają być przetwarzane w związku z realizacją tego zadania, 
dlatego minimalny zakres danych do realizacji tego celu przetwarzania określa Administrator 
i pozostaje on w zgodzie z danymi osobowymi, które szkoła przetwarza w stacjonarnym 
procesie kształcenia.  

3.  Administrator przewiduje przetwarzanie wizerunków uczniów. Wizerunek ucznia będzie 
przetwarzany jedynie w związku z uczestnictwem w wideo konferencjach, w tym na lekcjach 
prowadzonych z użyciem platformy Microsoft Teams. 

4. Zdalne nauczanie jest realizowane poprzez: 
 Dziennik elektroniczny dostarczany przez: VULCAN sp. z o.o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław, 
 Platformę e-podręczniki – platformę edukacyjną Ministerstwa Edukacji Narodowej, 
 Platformę Microsoft Teams, 
 Wideo konferencje prowadzone przy wykorzystaniu oprogramowania/aplikacji: Microsoft 

Teams dostarczanego przez Microsoft, 
 Dostawcę usług e-mail: KONEKT Mariusz Deptuła z siedzibą w Dźwierzutach przy ul. 

Niepodległości 38, 12-120 Dźwierzuty. 
5. Administratorem danych przetwarzanych w narzędziach, systemach, aplikacjach służących do 

kształcenia na odległość jest dostawca danego rozwiązania. Należy dokładnie zapoznać się z 
regulaminami i Politykami prywatności dostawców usług                      i rozwiązań służących do 
zdalnego nauczania, z których korzystają uczniowie                                  i nauczyciele. 

6. Dane osobowe dzieci, rodziców i opiekunów prawnych będziemy przetwarzane są przez okres 
przetwarzania (okres trwania obowiązku nauki zdalnej). Następnie niezbędna dokumentacja 
jest dołączana do dokumentacji ucznia, przechowywane zgodnie                               z zapisami 
JRWA (Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt) dla dokumentacji pedagogicznej.  

7. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 
prawo do ich sprostowania, usunięcia, na zasadach określonych w art. 15-17 RODO lub 
ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18.  

8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

9.   Dane osobowe przetwarzane w procesie zdalnej nauki mogą być przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany, lecz nie podlegają profilowaniu. 

10.   Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na 
realizacje ustawowego obowiązku nauk/obowiązku szkolnego.  

11. Nie przewidujemy transferu danych do Państw trzecich. Jednocześnie informujemy, że nie 
przekazujemy danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednak zastrzegamy, 
że przepływy danych serwisów Microsoft mają charakter ponadnarodowy. Serwis ten może 
przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  

12.  Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

 

 


