
KLAUZULA INFORMACYJNA 

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH UCZNIÓW i WYCHOWANKÓW oraz DZIECI 

REALIZUJĄCYCH WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU 

monitoring potencjalnych zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2 –COVID-19        

i podejmowania działań prewencyjnych oraz wspierających 

 

Szanowni Państwo, 

na podstawie 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, zwanym dalej RODO, informuję: 

 

1. Administratorem danych osobowych uczniów i wychowanków jest Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – 

Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach z siedzibą przy  

Pl. Przemysława 9, 62-005 Owińska.  Z administratorem  można skontaktować się pisemnie na adres:  

Pl. Przemysława 9, 62-005 Owińska, drogą mailową pod adresem: biuro@niewidomi.edu.pl  

lub telefonicznie pod numerem +48 61 8126 737.  

2. Wyznaczono Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pisemnie na adres:   

Pl. Przemysława 9, 62-005 Owińska lub drogą mailową pod adresem: iod@niewidomi.edu.pl. 

3. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe uczniów, wychowanków oraz ich rodziców / opiekunów prawnych 

/ osób  (podmiotów) sprawujących pieczę zastępczą/ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO  

w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, jakim w przypadku ośrodka jest prowadzenie 

działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Szczegółowa podstawa prawna zbierania danych 

osobowych kandydatów, uczniów i wychowanków znajduje się w Prawie oświatowym  

i aktach wykonawczych, które daje podstawę do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji i zapisywanie w tej 

dokumentacji konkretnych informacji o uczniu, wychowanku i jego rodzicach / opiekunach prawnych / osób  

(podmiotów) sprawujących pieczę zastępczą. 

Przetwarzanie danych osobowych uczniów, wychowanków oraz ich rodziców / opiekunów prawnych / osób  

(podmiotów) sprawujących pieczę zastępczą/ w stanie pandemii (COVID-2019) odbywa się również na podstawie 

ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciw działaniem i zwalczaniem COVID-19,                  

w szczególności w celach związanych z działaniami podejmowanymi w zakresie przeciwdziałania pandemii 

koronawirusa (COVID-2019) i zagwarantowaniem bezpieczeństwa, w tym: 

- realizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych, zajęć dydaktycznych  

  oraz konsultacji w szkole w specjalnych warunkach sanitarnych,  

- realizacji zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 

 w Ośrodku w specjalnych warunkach sanitarnych, 

- zapewnienie bezpieczeństwa i higieny podczas organizacji egzaminów zewnętrznych, 

- zapewnienia bezpieczeństwa i higieny oraz wyjaśniania ewentualnych wypadków osób pozostających pod  

   opieką jednostki, w szczególności związanych z epidemią koronawirusa, 

- zapewnienia odpowiednio wyposażonych pomieszczeń do nauczania, wychowania i opieki, miejsca do spożywania  

   posiłków, pomieszczeń sanitarno-higienicznych oraz szatni, w szczególności w specjalnych warunkach sanitarnych 

4. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom z którymi współpracuje Administrator tj. podmiotom, z którymi 

administrator zawarł umowę powierzenia danych oraz podmiotom uprawnionym do tego ma mocy odrębnych 

przepisów prawa, w tym właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej. 

Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

5. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych  

i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez 

Administratora.  

6.  Rodzicom / prawnym opiekunom / osobom  (podmiotom) sprawującym pieczę zastępczą nad uczniem  

/ wychowankiem / pełnoletnim uczniom przysługuje prawo dostępu do danych osobowych lub żądania ich 

sprostowania. Usunięcie danych ucznia i wychowanka nie jest możliwe. 
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7. Prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje, gdyż w ramach procesu edukacji  

i wychowania dane nie są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e) lub f) RODO.  

Nie przysługuje również prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO gdyż jedyną podstawą prawną 

przetwarzania danych w procesie nauczania i wychowania jest art. 6 ust. 1 lit c). 

8.  W trakcie przetwarzania danych w procesie nauczania i sprawowania opieki nie dochodzi do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji ani do profilowania. 

9. Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dotyczące 

ochrony danych osobowych, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym  

w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym, aby umożliwić realizację wybranych zajęć organizowanych 

na terenie szkoły / internatu w specjalnych warunkach sanitarnych i jest warunkiem wejścia ucznia / wychowanka / 

rodzica dziecka objętego zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju na teren Administratora danych. 

 

 

 

 ____________________  _____________________________       _________________________ 

 Data Podpisy rodziców / opiekunów prawnych / osób sprawujących pieczę zastępczą / pełnoletnich uczniów  


