POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna dla użytkowników strony internetowej www.sp2.lubliniec.pl
Zgodnie z Rozporządzeniem 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) informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych (imię i nazwisko, klasa), wizerunku oraz osiągnięć
na potrzeby promocji jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II z siedzibą w
Lublińcu, przy ul. Droniowickiej 45.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: adres email iod@cuw.lubliniec.pl lub pod
numerem telefonu 34 351 37 94.
3) Udostępnione dane osobowe (imię i nazwisko, klasa), wizerunek oraz osiągniecia
przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Celem przetwarzania danych osobowych jest promocja sukcesów ucznia i działań szkoły.
5) Odbiorcami udostępnionych danych osobowych (imię i nazwisko, klasa), wizerunku oraz
osiągnięć będą podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa
lub upoważnione w oparciu o wyrażone przez Panią/Pana zgody.
6) Udostępnione dane osobowe (imię i nazwisko, klasa), wizerunek oraz osiągnięcia
przechowywane będą do czasu zakończenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 2 w
Lublińcu.
7) Przysługuje Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych
(imię i nazwisko, klasa), wizerunku i osiągnięć, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
8) Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym
momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
9) Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi, do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy RODO.
10) Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych uczennicy/ucznia
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 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) – dalej RODO −
informuję, że:
1) Administratorem danych osobowych uczniów oraz ich rodziców jest Szkoła Podstawowa
nr 2 im. Jana Pawła II z siedzibą w Lublińcu, przy ul. Droniowickiej 45.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: adres email iod@cuw.lubliniec.pl lub pod
numerem telefonu 34 351 37 94.
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) realizacji obowiązków prawnych związanych z procesem nauczania, działalnością
wychowawczą i opiekuńczą na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty, ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe oraz innych
ustaw i aktów wykonawczych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
b) promocji działalności szkoły oraz osiągnieć i umiejętności ucznia na podstawie
wyrażonej przez Panią/Pana zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
c) zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników i w celu ochrony mienia
zgodnie z art.108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (monitoring
wizyjny)
4) Odbiorcami danych osobowych są podmioty upoważnione na podstawie przepisów
prawa w tym Urząd Miejski w Lublińcu, Kuratorium Oświaty, Ministerstwo Edukacji
Narodowej oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora,
na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w tym:
podmiot świadczący usługi dziennika elektronicznego.
5) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych, żądania sprostowania
danych, które są nieprawidłowe, żądania usunięcia danych, gdy nie są już niezbędne do
celów, dla których zostały zebrane lub gdy są przetwarzane niezgodnie z prawem, do
ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych.
6) Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
7) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres w jakim będą one niezbędne do wykonania
obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w tym przez okres trwania nauki, a
następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
8) Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi, do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy RODO.
9) Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 a) i c) jest niezbędne i jest
wymogiem ustawowym służącym realizacji wskazanych celów.
10) Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 b) jest dobrowolne i nie jest
wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy.
11) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą podlegały
profilowaniu.

Zasady bezpieczeństwa
Administrator strony www.sp2.lubliniec.pl zapewnia stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku
naruszenia praw i wolności osób fizycznych w skutek przetwarzania danych na stronie. Szkoła
przeprowadza i dokumentuje analizy adekwatności środków bezpieczeństwa danych osobowych (imię
i nazwisko, klasa), wizerunku oraz osiągnięć na potrzeby promocji szkoły. Ponadto dokładamy
szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:
poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem;
uzyskane tylko dla określonych celów i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi
celami;
adekwatne, odpowiednie i nienadmiarowe;
dokładne i aktualne;
nieprzechowywane dłużej niż to konieczne;
przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom (których dotyczą), w tym zgodnie z
prawem do zastrzeżenia udostępniania.

Wyłączenie odpowiedzialności
Informacje zawarte na stronie są zgodne z opinią jego autorów. Opinie wyrażone przez społeczność na
forum, w komentarzach lub w inny sposób nie zawsze są zgodne z opinią Administratora strony
internetowej.

Polityka ochrony danych osobowych i wykorzystania plików cookies
Szkoła Podstawowa nr 2 w Lublińcu przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności
użytkowników odwiedzających stronę internetową administrowaną przez szkołę.
Niniejsza Polityka ochrony danych osobowych określa zasady przechowywania i dostępu do
informacji za pomocą plików cookies – służących do realizacji zadań z zakresu dydaktyki,
wychowania i opieki drogą elektroniczną – przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Jana Pawła II w
Lublińcu przy ul. Droniowickiej 45, 42-700 Lubliniec.
Administrator nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji
zawartych w plikach cookies. W przypadku logowania użytkownika na stronę internetową
automatycznie zapisywana jest informacja o dacie logowania i numerze IP, z którego nastąpiło
logowanie.
1. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe,
które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do
korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony
internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz
unikalny numer.
2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies
oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika
oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te
pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić
stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu
korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
3. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której nie musi on na
każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session
cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania,
opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
„Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas
określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach
Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających
uwierzytelniania w ramach Serwisu;
2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do
wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie
korzystania ze stron internetowych Serwisu;
4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez
Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie
wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki,
wyglądu strony internetowej itp.
5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści
reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
6. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na
niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być
również wykorzystywane przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców
oraz partnerów.
8. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików
cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do
Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim,
Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą
konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby
blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej
bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w
ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
9. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz pod adresem
http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
10. W celu zmiany danych osobowych (imię i nazwisko, klasa), wizerunku oraz osiągnięć
prosimy o kontakt z Administratorem strony (zakładka „Kontakt”).
Zmiana polityki ochrony danych osobowych
Polityka ochrony danych osobowych może czasami ulegać zmianom. Prawa użytkownika wynikające
z niniejszej Polityki ochrony danych osobowych nie zostaną ograniczone bez wyraźnej zgody
użytkownika. Wszelkie zmiany Polityki ochrony danych osobowych będą publikowane na tej stronie.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM NAUKI ZDALNEJ
Uprzejmie informujemy, że w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty realizujemy zadania Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Lublińcu
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość - tzw. zdalne nauczanie. Biorąc
pod uwagę wykorzystywanie w celu zdalnego nauczania platform umożliwiających
prowadzenie lekcji on-line, a także komunikację na odległość w innych formach, uprzejmie
informujemy, że:
1. Administratorem
danych
osobowych
uczniów,
nauczycieli,
pracowników
niepedagogicznych szkoły oraz w niezbędnym zakresie rodziców (opiekunów prawnych)
uczniów jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Lublińcu, z którym można się
kontaktować:
 pisząc na adres naszej siedziby: ul. Droniowicka 45, 42-700 Lubliniec,
 telefonicznie pod numerem 343511422,
 pisząc na adres email: sp2.lubliniec@wp.eu
2. W sprawach dotyczących przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych proszę się
kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych –pod nr tel. (34) 351 37 94; email:
iod@cuw.lubliniec.pl
3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia zajęć w ramach zdalnego
nauczania oraz zapewnienia bezpiecznej komunikacji, w tym do założenia konta w
systemie zdalnego nauczania, a przetwarzanie to odbywa się w celu realizacji obowiązku
nauki w formie zdalnej na podstawie art. 35 ustawy - Prawa oświatowego, w związku z
art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (RODO),
4. Odbiorcą danych osobowych niezbędnych do zapewnienia zdalnego nauczania (imiona i
nazwiska, adresy mailowe, dane niezbędne do logowania, w przypadku korzystania z
lekcji on-line obraz z kamery - wizerunek oraz dźwięk - wizerunek głosowy) są: dostawca
usług internetowych dostarczanych nam w celu zdalnego nauczania na podstawie
zawartych umów obejmujących powierzenie przetwarzanie danych osobowych: dostawcy
internetu KCA oraz dostawcy platformy zdalnej Google Classroom;
5. Dane osobowe zgromadzone w związku ze zdalnym nauczaniem będą przechowywane
przez okres kształcenia na odległość.
6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania lub
usunięcia, a także prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach
określonych w art. 18 RODO;
7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu, którego realizacja uzależniona jest
od spełnienia kryteriów wynikających z art. 21 RODO, osobom tym przysługuje również
prawo do przenoszenia danych, ale jego realizacja zależy od spełnienia warunków
określonych w art. 20 RODO;
8. W związku ze zdalnym nauczaniem nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego
podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, co
oznacza, że żadne decyzje dotyczące ucznia, jego rodziców (opiekunów prawnych),
pracowników szkoły nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz, że nie buduje się
żadnych profili tych osób;
9. Jeśli przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa możliwe jest
wniesienie skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2;

10. Podanie danych jest obowiązkowe w celu w celu realizacji obowiązku nauki w formie
zdalnej - na podstawie art. 35 ustawy z 14.12.2016 r. - Prawo oświatowe, w związku z art.
6 ust. 1 lit. e RODO.

