
Nauczanie Zdalne - uczeń 
Klauzula informacyjna RODO 

 
W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 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) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 
119, poz. 1) informujemy, że: 
1. Administratorem Danych Osobowych uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna  I 

stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego  
2. W przypadku wykorzystywania przez Administratora  Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej  udostępnionej przez ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym  
jest Minister Edukacji Narodowej. 

3. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: iodo.osm@gmail.com 

4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego w formie zdalnego nauczania. 
5. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów i ich rodziców jest: ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r., 

ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r., rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w 
sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności 
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych, Rozporządzenie Min. Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r  w sprawie szczególnych rozwiązań w 
okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19.  

6. Dane osobowe uczniów i ich rodziców dla potrzeb zdalnego nauczania przetwarzane będą w zakresie: 
1) imię (imiona) nazwisko, 
2) dane kontaktowe, adres poczty e-mail,  
3) nr telefonu, 
4) informacje o: uczęszczaniu ucznia do jednostki systemu oświaty, okresie uczęszczania ucznia do jednostki systemu oświaty, 

typie szkoły lub rodzaju placówki, nazwie i adresie siedziby jednostki systemu oświaty, do której uczeń uczęszcza, oraz 
oddziale i klasie, do których uczeń uczęszcza, 

5) nazwę użytkownika komunikatora lub innego środka komunikacji elektronicznej 
na podstawie art. 6 ust 1 lit. c) oraz art. 6 ust. 1 lit. e) RODO. 

7. Dane osobowe uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) pozyskane dla potrzeb realizacji zdalnego nauczania 
przechowywane będą do 31 grudnia 2020 roku w Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej, bądź do wygaśnięcia celu 
przetwarzania. 

8. Z wyjątkami określonymi w przepisach prawa posiada Pani/Pan prawo: dostępu do treści danych, do ich sprostowania, 
usunięcia w przypadkach  określonych w art.  17 RODO, ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO, 
do przenoszenia danych w przypadkach określonych w art. 20 RODO, prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych 
w art. 21 RODO, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 
2020 r  w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , konsekwencją niepodania danych osobowych będzie 
brak dostępu do zajęć realizowanych przez Szkołę w ramach zdalnego nauczania. 

10. Administrator może przekazać Państwa dane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa lub powierzyć podmiotom 
świadczącym usługi Administratorowi na podstawie umowy powierzenia przetwarzania (podmiotom świadczącym usługi 
szkoleniowe dla pracowników, firmom serwisującym oprogramowanie itp.). 

11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy 
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych. 

12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, poddawane profilowaniu, przekazywane do 
państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. 
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Minister do spraw edukacji, a  także ministerstwo cyfryzacji radzi nauczycielom, z jakich źródeł korzystać, 

by prowadzić nauczanie online. Szczególną uwagę poświęcamy kanałom komunikacji z uczniami. 

W pracy z uczniami dobrze powinny sprawdzać się typowe rozwiązania wykorzystywane w pracy zdalnej 

takie jak poczta elektroniczna, narzędzia konferencyjne, komunikatory internetowe oraz coraz 

powszechniejsze narzędzia pracy grupowej. Poniżej sposoby ich wykorzystania. 

6 kanałów komunikacji 

E-mail Dla grupy większej niż kilka osób, a tak jest w przypadku każdej klasy, 

można założyć prostą listę mailingowy. W ten sposób najprościej 

przesyłać uczniom prace domowe. 

Dziennik elektroniczny Dziennik elektroniczny daje możliwość komunikacji z uczniami i ich 

rodzicami. Służy nie tylko do wystawiania ocen, ale również do 

zadawania prac domowych, wyznaczać lektury do przeczytania oraz 

przesyłać linki do różnych materiałów edukacyjnych dostępnych w 

internecie. Dlatego warto uprzedzić rodziców, by w miarę możliwości 

regularnie sprawdzali informacje publikowane w dzienniku. 

Chmura Można w tym zakresie skorzystać z takich usług jak Google Dysk, 

Microsoft One Drive lub Dropbox (oferują możliwość założenia 

darmowego konta). Pliki zamieszczone w chmurze można udostępnić 

określonej grupie osób, ale także ograniczyć dostęp do nich do 

konkretnego ucznia (rodzica). 

Narzędzia wideo YouTube, Skype, Microsoft Teams czy Google Hangouts Meet – 

narzędzia te pozwalają na zdalny kontakt z uczniami. Dzięki nim można 

prowadzić wieloosobowe widekonferencje, a nawet dzielić się 

zawartością ekranu z pozostałymi uczestnikami (tu: uczniami). 

Czat Warto też korzystać z komunikatorów takich jak Messenger czy 

WhatsApp. Pozwalają one na bieżące porozumiewanie się z uczniami. 

Dają także możliwość stworzenia grupy, w której będzie można 

porozumiewać się równocześnie z całą klasą. Łatwo więc zlecić uczniom 

przeczytanie fragmentu tekstu czy napisanie wypracowania. 

Platformy edukacyjne Nowe możliwości dają także platformy edukacyjne, które mogą pomóc 

w organizacji zdalnego nauczania: 

• Office 365 – daje możliwość udostępniania online materiałów i 

zadań i porozumiewania się za pomocą zdalnych komunikatorów 

(zarówno indywidualnie jak i z całą klasą). 

• Microsoft Teams – daje możliwość publikacji online 

materiałów, ale także przeglądania i sprawdzania prac uczniów 

(w tym przesyłania im informacji zwrotnych). Aplikacja oferuje 

też takie funkcje jak prezentacja i tablica cyfrowa. Podczas zajęć 



można komunikować się z uczniami za pomocą tablicy przy 

użyciu tekstu pisanego, audio lub wideo. 

• G Suite dla Szkół i Uczelni – dzięki temu narzędziu nauczyciele 

mają możliwość prowadzić interaktywne zajęcia online przy 

pomocy narzędzia Hangouts Meet, dzielić się plikami oraz 

komunikować z uczniami. G Suite jest dostępny dla szkół 

podstawowych, ponadpodstawowych i uczelni wyższych. 

• STEM dla każdego! - edukacja STEM polega na łączeniu 

aktywności z zakresu przynajmniej dwóch dyscyplin, ale jest 

również filozofią zdobywania wiedzy w taki sposób, w jaki 

odbywa się to wszystko w normalnym życiu. Warsztat online 

pozwoli każdemu uczestnikowi rozpocząć prace nawet z 

najmłodszymi dziećmi. 

• Cisco Webex - daje możliwość organizacji spotkania nawet dla 

stu uczestników (np. kilku klas) oraz nielimitowany czas jego 

trwania. Dzięki aplikacji możesz prowadzić zajęcia na odległość. 

Tacy dostawcy jak (zwłaszcza firm Microsoft i Google) ze względu na ich udział w programie Tarcza Prywatności 
spełnia wymogi bezpieczeństwa ochrony danych osobowych 
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