
KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z wykorzystaniem 

platformy Microsoft Teams

Na podstawie art. 13 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 (dalej, jako:
„RODO”),  informujemy  Panią/Pana  o  sposobie  i  celu,  w  jakim  przetwarzamy  dane  osobowe
gromadzone w związku  realizacją procesu kształcenia z wykorzystaniem metod i technik nauki na
odległość  (dalej:  zdalne  nauczanie),  a  także  o  przysługujących  Państwu  prawach,  wynikających
z regulacji o ochronie danych osobowych:

informujemy, że:

1) Administratorem  Państwa  danych  osobowych  przetwarzanych  w  związku  ze  zdalnym
nauczaniem  jest Bursa Szkolna nr 5 w Lublinie, dane adresowe: 20-337 Lublin, ul. Pogodna 52A. 

2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się
we  wszystkich  sprawach  dotyczących  przetwarzania  danych  osobowych  oraz  korzystania  z praw
związanych  z  przetwarzaniem  danych  poprzez:  email:  bs5@iod.lublin.eu lub  pisemnie  na  adres
Administratora danych;

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia kształcenia na odległość w okresie
czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19.

4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust. 1 lit. c RODO
(tj. obowiązek prawny ciążący na administratorze) oraz 6 ust. 1 lit. e RODO (realizacja wykonania
zadania realizowanego w interesie publicznym) w związku z realizacją:

 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)
 Rozporządzenia  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
(Dz. U. z 2020 r., poz. 493 z późn. zm.),

 Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020
r.  poz. 164) oraz zarządzenia nr 75/4/2017 Prezydenta Miasta Lublin z dn. 19.04.2017 r.
w sprawie wprowadzenia normatywów kancelaryjno-archiwalnych w jednostkach oświatowych
miasta Lublin z późn. zm.

5) Odbiorcą danych osobowych jest podmiot,  któremu dane osobowe zostaną powierzone do
zrealizowania ww. celu ich przetwarzania tj. firma Microsoft (usługa Office 365, Microsoft Teams). 

6)  Zasady ochrony danych osobowych stosowane przez Microsoft dostępne są pod linkiem:

https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement
(Oświadczenie o ochronie prywatności w     firmie Microsoft — ochrona prywatności w firmie  
Microsoft) zamieszczonym w  formie  elektronicznej  na  stronie  internetowej.  Istotne  informacje
z zakresu  ochrony  prywatności  zostały  wskazane  także  w:
www.microsoft.com/pl-pl/servicesagreement (Umowa Microsoft Services Agreement)

7) Dane  osobowe  nie  będą  podlegać  automatycznym  sposobom  przetwarzania  danych
opierających  się  na  zautomatyzowanym  podejmowaniu  decyzji  oraz  nie  będą  podlegać
profilowaniu.

8) Pani/Pana  dane nie  trafią poza  Europejski  Obszar  Gospodarczy  (obejmujący  Unię
Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
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9) Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przechowywane przez  czas  korzystania  z  platformy
edukacyjnej  oraz  w zakresie  wymaganym przez  przepisy  powszechnie  obowiązującego prawa,
w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym t. j. przez 5 lat.

10) Przetwarzanie  danych  osobowych  na  potrzeby  prowadzenia  kształcenia  na  odległość  jest
wymogiem wynikającym z powszechnie  obowiązujących przepisów prawa.  Bez przetwarzania  ww.
danych osobowych realizacja nauczania na odległość nie będzie możliwa.

11) W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,  w przypadkach o których

mowa w art. 15 RODO;
 prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych, w przypadkach o których mowa

w art. 16 RODO;
 prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO;
 prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach określonych

w art. 18 RODO;
 prawo  wyrażenia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  Pani/Pana  danych  osobowych

w przypadkach określonych w art. 21 RODO;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy

uzna  Pani/Pan,  że  przetwarzanie  danych  osobowych  narusza  przepisy  ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).


