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Informacja dla nauczycieli i pracowników Szkoły oraz uczniów i ich rodziców dotycząca przetwarzania 
danych osobowych w związku z realizacją ustawowych zadań Szkoły z wykorzystaniem metod i 
technik kształcenia na odległość – platforma Google G-Suite 
 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 roku 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) informuje 
się, że: 

1. Administratorem danych osobowych (ADO) jest Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu 
Uśmiechu w Dąbrówce, ul. Malinowa 41, 62-070 Dąbrówka reprezentowana przez Dyrektora 
Iwonę Napierałę. 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Błażej Naja, z którym mogą Państwo kontaktować się w 
każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub danych dziecka – 
adres e-mail: blazejnaja@wp.pl. 

3. Dane osobowe nauczycieli i pracowników Szkoły oraz uczniów są przetwarzane przez ADO w 
celu realizacji zadań ustawowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, ponieważ przetwarzanie 
jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z 
przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty z 
dnia 7 września 1991 roku wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw, oraz przepisami 
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r. poz. 410 z późn. zm.) i 
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie 
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r. 
poz. 493 z późn. zm.). 

4. Przetwarzanymi danymi osobowymi są w przypadku: 
a) nauczycieli i pracowników Szkoły – imię i nazwisko, wizerunek – zdjęcie profilowe (jeśli został 

umieszczony samodzielnie przez użytkownika – nauczyciela lub pracownika), adres służbowej 
poczty elektronicznej w domenie dabrowka.edu.pl, adres IP komputera, z którego logował się 
do platformy Google G-Suite dla edukacji; 

b) uczniów Szkoły – imię i nazwisko, wizerunek – zdjęcie profilowe (jeśli został umieszczony 
samodzielnie przez użytkownika – ucznia), adres szkolnej poczty elektronicznej w domenie 
dabrowka.edu.pl, adres IP komputera, z którego logował się do platformy Google G-Suite dla 
edukacji. 

5. Podmiotem przetwarzającym (podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu i na 
polecenie Administratora danych osobowych - Szkoły) w rozumieniu przepisów RODO jest 
Google LLC, mającym siedzibą pod adresem: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, 
California 94043, USA, znajdującym się na terenie państwa trzeciego w rozumieniu przepisów 
RODO oraz firma świadcząca dla Szkoły usługi w zakresie administrowania usługą Google G-Suit. 
Szkoła posiada podpisaną umowę powierzenia przetwarzania z firmą Google LLC oraz firmą 
świadczącą usługi administrowania usługą Google G-Suit. 

6. Odbiorcami danych osobowych Pani/Pana oraz dziecka mogą być podmioty, którym należy 
udostępnić dane na podstawie przepisów prawa (między innymi organ prowadzący szkołę, 
Wielkopolski Kurator Oświaty, Ministerstwo Edukacji Narodowej). 

7. Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka będą przechowywane w okresach przewidzianych 
przepisami prawa, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o 
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 
dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów 
akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów. 
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8. Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka będą przetwarzane przez okres istnienia konta na 
platformie Google G-Suite dla celów realizacji zadań Szkoły wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość, najpóźniej do czasu zakończenia edukacji w Szkole Podstawowej im. 
Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce. Ponadto Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka 
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. 

9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (nauczyciele) i danych dziecka 
(rodzice dziecka) oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych osobowych. Zakres tych praw oraz sytuacje, kiedy można z nich korzystać, 
uzależnione są od przepisów prawa. Mogą Państwo realizować swoje prawa, składając wniosek 
za pośrednictwem dowolnego kanału komunikacyjnego z placówką. 

10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego - Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, iż 
przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani lub dziecka, narusza przepisy RODO. 

11. Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany 
przez Google LLC, ale nie będą podejmowane decyzje wywołuje wobec Pani/Pana lub dziecka 
skutki prawne, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 
profilowaniu. 

12. Z uwagi na wykorzystywanie rozwiązań IT dostarczanych przez podmioty z USA, Google LLC 
może przekazywać Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka do Stanów Zjednoczonych Ameryki w 
oparciu o Tarczę Prywatności UE-USA. Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka będą 
przekazywane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa z zapewnieniem 
odpowiednich zabezpieczeń, na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych 
przez Komisję Europejską. Może Pani/Pan uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do 
państwa trzeciego. 

 
 

Dyrektor Szkoły 
        Iwona Napierała 
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