
Załącznik 6e do Polityki Bezpieczeństwa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Gliwicach 

Klauzula informacyjna 

Zdalne nauczanie 

 
1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Gliwicach 

ul. Ligonia 36, 44-100 Gliwice. 

2. Celem przetwarzania danych jest kształcenie dzieci i młodzieży z wykorzystaniem metod 

i technik kształcenia na odległość. 

3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów prawa:  

1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59). 

4. Odbiorcami danych osobowych są: 

1) VULCAN sp. z o.o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław – dostawca dziennika 

elektronicznego, z którą Placówka posiada podpisaną umowę powierzenia, 

2) Google Ireland Limited Spółka zarejestrowana i działająca zgodnie z prawem Irlandii; 

Gordon House Barrow Street Dublin 4, Irlandia – dostawca usługi G Suite for Education, 
z którym Placówka posiada podpisaną umowę powierzenia przetwarzania danych. 

Więcej informacji można odnaleźć na stronie 

https://admin.google.com/terms/apps/5/1/en/dpa_terms.html 

oraz https://workspace.google.com/terms/dpa_terms.html, 

3) inne osoby/podmioty współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych 

z Administratorem, jeżeli wynika to z zakresu ich kompetencji. 

5. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do:  

1) prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych i otrzymania ich kopii, 

2) prawo do sprostowania i uzupełnienia swoich danych osobowych, 

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

4) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

6. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, 

z którym podpisano umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

7. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego, jednakże 

mogą one traf ić poza Europejski Obszar Gospodarczy. Firma Google dostawca usługi G Suite 
for Education wykorzystywanej w Placówce posiada swoje serwery zlokalizowane na  całym  
świecie, dlatego dane  mogą  być przetwarzane na serwerach znajdujących się poza krajem 

zamieszkania oraz europejskim obszarem zamieszkania. Firma przestrzega też procedur 
określonych w programach porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA oraz 
Szwajcaria – USA oraz zapewnia zgodność z RODO poprzez zastosowanie w swoich 

regulacjach postanowień tzw. standardowych klauzul umownych.  Więcej szczegółowych 

informacji można odnaleźć na stronie https://policies.google.com/privacy#infosecurity. 

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych 
celów. Po spełnieniu celu, w którym były przetwarzane mogą być przechowywane jedynie 

w celach archiwalnych, przez okres wskazany w przepisach prawa. Ponadto Pani/Pana dane 
osobowe będą przetwarzane przez okres czasu wskazany w Regulaminie platformy G-Suite 
dostępnej pod adresem: https://policies.google.com/terms?hl=en oraz zgodnie z terminami 

retencji danych osobowych wskazanymi w umowie powierzenia przetwarzania dostępnej 
pod adresem: https://admin.google.com/terms/apps/5/1/en/dpa_terms.html 

oraz https://workspace.google.com/terms/dpa_terms.html. 

9. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Niepodanie danych  będzie 

skutkowało brakiem możliwości kształcenia na odległość.  

10.  Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany nie ma zastosowania zdalnym nauczaniu. 

11.  Inspektorem Ochrony Danych w placówce jest Krzysztof  Dylong , iod@sp10gliwice.pl. 


