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KLAUZULA INFORMACYJNA  
dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z nauczaniem zdalnym 

Zgodnie z 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 (RODO) – Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Ewangelickiego w 
Cieszynie informuje, iż:  

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku nauczaniem zdalnym jest Liceum Ogólnokształcące 
Towarzystwa Ewangelickiego z siedzibą w Cieszynie, ul. Sienkiewicza 2, 43-400 Cieszyn, tel. +48 33 852 12 37, e-mail: 
lote@tecieszyn.pl, reprezentowane przez Dyrektora. 

2. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się za 
pośrednictwem adresu e-mail: iod@tecieszyn.pl. 

3. Dane osobowe ucznia będą przetwarzane w celu prowadzenia nauczania zdalnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO 
(przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym), w związku z art. 30c ustawy z 
dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.), oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 4 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1539 z późn. zm.) 

4. Zakres przetwarzanych danych osobowych to: imię, nazwisko, login użytkownika oraz nazwa Szkoły. Dodatkowe 
informacje dotyczące zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych podane są w Polityce prywatności dostępnej na 
stronie www Szkoły. Administrator przewiduje przetwarzanie wizerunków uczniów. Wizerunek ucznia będzie 
przetwarzany w związku z uczestnictwem w wideo konferencji, 

5. Zdalne nauczanie będziemy realizować poprzez dziennik elektroniczny dostarczany przez Librus Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością sp. k. Korfantego 193, 40-153 Katowice, e-platformę edukacyjną Moodle, czy inne platformy do 
wideokonferencji tj. np.. Zoom, Google Classroom. 

6. Dane osobowe będą przetwarzać nasi pracownicy, którym wydamy upoważnienia. Państwa dane mogą też przetwarzać 
podmioty z nami współpracujące, z którymi zawrzemy specjalne umowy powierzenia zgodnie z art. 28 RODO w zakresie: 
świadczenia usług hostingowych, serwisowania sprzętu i oprogramowania IT, doradczych, oraz organy administracji 
publicznej i instytucje uprawnione do dostępu do informacji na podstawie przepisów prawa. 

7. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadania Placówki w związku z 
wprowadzeniem nauczania na odległość, oraz udokumentowania korzystania przez ucznia ze zdalnej formy edukacji. 

8. Posiada Pani/Pan  /uczeń prawo do: 

a) dostępu do swoich danych osobowych, 

b) ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

c) prawo do przenoszenia danych,  

d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych 
go dotyczących narusza przepisy RODO. 

9. Informujemy, że w ramach naszej odpowiedzialności nie przekazujemy danych poza teren Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego. Jednak zastrzegamy, że przepływy danych serwisu Google, Zoom mają charakter ponadnarodowy. 
Serwis ten może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

10. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Konsekwencją nie podania danych osobowych jest brak dostępu do zajęć 
realizowanych przez Szkołę w ramach zdalnego nauczania. 

9. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

10. Warunki przetwarzania danych osobowych przez Google Classroom określono pod adresem interentowym: 
https://gsuite.google.com/intl/pl/terms/dpa_terms.html;  

11. Warunki przetwarzania danych osobowych przez Zoom określono pod adresem internetowym: 
(https://zoom.us/privacy?zcid=1231) 
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