
 
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ZDALNEGO NAUCZANIA 

 

I. Administrator danych:  

Administratorem danych osobowych jest: I Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta 

Krasińskiego w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 66, 06-400 Ciechanów, reprezentowane przez 

Dyrektora Szkoły.   

 

II. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:  

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres e-mail: 

iod@krasiniak.pl lub pisemnie na adres administratora danych, wskazany w pkt. I.  

 

III. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych podczas prowadzenia zdalnego 

nauczania:  

Kształcenie dzieci i młodzieży z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość. 

Podstawa prawna przetwarzania: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe 

 

V. Okres przechowywania danych osobowych:  

Zebrane dane osobowe zawarte w nagraniach lub w innego rodzaju plikach będą 

przechowywane nie dłużej niż do końca roku szkolnego, tak jak to ma miejsce w 

tradycyjnym nauczaniu, a przechowywanie przeprowadzonych testów i sprawdzianów nie 

dłużej niż do końca roku szkolnego tak jak to ma miejsce przy z zastosowaniu z formą 

papierową. 

Po tym okresie zostaną przekazane do zakładowego archiwum bądź zniszczone albo 

automatycznie usunięte przez właściciela platformy e-learningowej  w określonym czasie na 

podstawie przepisów prawa. 

 

VI. Prawa osób, których dane dotyczą:  

1. Przysługuje Pani/Panu prawo do:  

a) wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych 

Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

b) dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania (poprawiania), 

uzupełnienia i usunięcia,  w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe lub 

niekompletne, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie 

odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających 

administratora do przetwarzania tych danych). 

 

 

VII. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów 

prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizowania 

obowiązku szkolnego i przetwarzania danych osobowych. 

 

VIII. Inne informacje:  



Zebrane dane mogą być przekazywane: odbiorcom upoważnionym na mocy przepisów 

prawa. 

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

międzynarodowej. 

 

 

 


