
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

Działając na podstawie art. 13 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”), informujemy, że przetwarzamy dane osobowe. 

1. Administratorem danych osobowych jest Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące Parafii pw. Bożego Ciała 

w Jarosławiu, reprezentowane przez Dyrektora Szkoły. Z Administratorem Danych osobowych można się kontaktować 

listownie, pisząc na adres: Ks. Grzegorz Delmanowicz, Plac ks. Piotra Skargi 1, 37-500 Jarosław oraz za pośrednictwem poczty 

elektronicznej: dyrektor@szkola@katolik-jaroslaw.pl 

2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować listownie, pisząc na 

adres: Arkardiusz Korbelak, Plac ks. Piotra Skargi 1, 37-500 Jarosław , oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: 

iodo@katolik-jaroslaw.pl 

3. Państwa dane osobowe (dzieci oraz rodziców/opiekunów prawnych) są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) 

RODO w związku z realizacją obowiązku edukacyjnego określonego w art. 35 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r., Prawo 

oświatowe w związku z Ustawą z dnia 02 marca 2020 r., o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz 

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 oraz tj. w celu założenia konta w systemie zdalnego nauczania oraz w celu realizacji obowiązku nauki 

w formie zdalnej. 

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny 

w otrzymaniu Państwa danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także podmiot udostępniający 

system zdalnego nauczania tj. Google LLC (G – Suite) lub Microsoft Corporation (Microsoft Office 365) – w zależności od 

rodzaju oprogramowania użytkowanego do nauki zdalnej . Administrator Danych udostępnia niektóre dane osobowe osób 

korzystających z konta. Dodatkowe informacje na temat tego, jak dane osobowe są gromadzone, wykorzystywane oraz ujawniane 

w ramach nauki zdalnej można znaleźć na stronie: https:// workspace.google.com/terms/education_privacy.html lub 

https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement. 

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres określony przepisami prawa z uwzględnieniem przepisów Ustawy 

z dnia 14 lipca 1983 r., o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 

18 stycznia 2011 r., w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 

organizacji i zakresu działania archiwów. Ponadto dane osobowe będą przetwarzane przez wskazane okresy, które można znaleźć 

na stronie: https://workspace.google.com/terms/education_privacy.html lub https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement 

6. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do sprostowania 

(poprawienia) danych, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, prawo do usunięcia danych („prawo do bycia 

zapomnianym”), prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych – 

z zastrzeżeniem odrębnych przepisów, które mogą ograniczyć lub wyłączyć poszczególne prawa wskazane powyżej. 

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy Państwa zdaniem dane 

osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny z obowiązującym prawem. Organem nadzorczym w kwestii ochrony danych 

osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Podanie danych osobowych wynika z przepisów obowiązującego prawa określających przyjęte rozwiązania w zakresie edukacji 

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 placówkę 

w ramach zdalnego nauczania. 

7. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane. 
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