
Klauzula informacyjna 
 

Poniższa klauzula zawiera informacje wymagane z art. 13 i 14 z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 

2016/679 – RODO. I ma na celu wypełnienie obowiązku informacyjnego względem osób, których dane są przetwarzane.  

Kto jest Administratorem danych osobowych? 

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie.                                              

Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych? 

Dane osobowe w postaci ( Imię , nazwisko ) będą przetwarzane w celu umożliwienia nauki zdalnej w szczególności 

korzystania z platformy edukacyjnej Microsoft Office 365 A1.   

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?  

• Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA  EDUKACJI  

NARODOWEJ z dnia 20marca 2020r.w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19. 

• Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zarządzenie nr  11 / 2020      

z dnia 27 marca 2020 r.  

Jak długo przechowujemy dane osobowe? 

Dane osobowe przetwarzane będą przechowywane przez 30 dni  od momentu usunięcia konta z systemu. Konta 

usuwane będą po ustaniu celu przetwarzania.  

Kto będzie odbiorcą danych osobowych? 

Odbiorcami danych osobowych będzie dostawca usługi Office 365 A1 – Microsoft.  

 Jakie masz prawa? 

• Masz prawo dostępu do danych osobowych tj. informacji czy Administrator przetwarza dane i w jaki sposób.  

• Sprostowania danych, które są nieprawidłowe oraz żądania uzupełnienia niekompletnych danych. 

• Usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli zachodzi jedna z przesłanek wymienionych w art. 17              

i art. 18 RODO.  

• Wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

Czy musisz podawać dane osobowe? 

Podanie danych osobowych jest niezbędne do korzystania z usługi. Brak podania danych uniemożliwi korzystanie z 

usługi i brania udziału w lekcjach zdalnych. 

W jaki sposób możesz uzyskać informacje o przetwarzaniu danych osobowych? 

W celu uzyskania szczegółowych informacji, można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając 

korespondencję na adres e-mail inspektor@skrzynka-rodo.net.pl lub na adres e-mail Administratora 

spkleszczow@poczta.onet.pl oraz adres pocztowy ul. Szkolna 4, 97-410 Kleszczów. 

Klauzula informacyjna dostępna jest również na stronie internetowej www.spkleszczow.pl w zakładce ochrona danych 

osobowych oraz w sekretariacie Szkoły. 
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