Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Będziemy przetwarzać dane osobowe, by mogła/mógł Pani/Pan korzystać ze środowiska
Eduwarszawa.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą
profilowane.
Kto administruje moimi danymi?
•

Administratorem przetwarzanych w środowisku Eduwarszawa.pl danych osobowych
uczniów, wychowanków, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi jednostki
oświatowej oraz innych osób, którym na wniosek dyrektora tej jednostki zostało założone
konto lub konto tymczasowe w środowisku Eduwarszawa.pl, jest ta jednostka oświatowa.
Dane teleadresowe administratora znajdują się w serwisie Biura Edukacji na stronie:
https://edukacja.um.warszawa.pl/szkoly-i-placowki/szkoly-publiczne/prowadzone-przez-mst-warszawa

•

Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych, a także
o przysługujące Pani/Panu prawa odpowie Inspektor Ochrony Danych w danej jednostce
oświatowej. Proszę je wysłać na adres: eduwarszawa@eduwarszawa.pl lub na adres e-mail
Administratora opublikowany w serwisie Biura Edukacji pod wskazanym wyżej adresem
www.

Dlaczego moje dane są przetwarzane?
•

Wynika to bezpośrednio z konkretnego przepisu prawa, tj. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –
Prawo oświatowe.

•

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach służących realizacji zadań systemu
oświaty określonych w art. 1 ustawy Prawo oświatowe w związku z art. 6 ust. 1 lit. e RODO
oraz zadań statutowych jednostki, w szczególności w zakresie organizacji nauczania zdalnego.
Dane będą dodatkowo przetwarzane w związku z: administrowaniem, utrzymaniem i
rozwojem cyfrowego środowiska Eduwarszawa.pl, wyłącznie w celu wsparcia jednostki
oświatowej w realizacji ww. zadań, na zasadach i w zakresie wskazanych w Regulaminie
środowiska Eduwarszawa.pl.

•

Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji wskazanych zadań1, w tym w
szczególności założenia Pani/Panu konta w środowisku Eduwarszawa.pl, dokonania integracji
systemów informatycznych z domeną Eduwarszawa.pl, wdrożenia, utrzymania i rozwoju
domeny Edwarszawa.pl.

Jak długo będą przechowywane moje dane?
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez 180 dni od dnia usunięcia
konta lub zamknięcia domeny Eduwarszawa.pl.
Kto może mieć dostęp do moich danych?
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, w szczególności
podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi informatyczne, w szczególności
Prezydent m.st. Warszawy, który zarządza środowiskiem Eduwarszawa.pl;
1

Chyba że szczegółowe przepisy prawa stanowią inaczej.

b) organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe
na podstawie przepisów prawa;
c) podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie Pani/Pana
zgody.
Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem moich danych?
•

Ma Pani/Pan prawo do:
a) dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;
b) żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
c) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku
gdy:
➢ dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób
przetwarzane;
➢ nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
➢ wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie
uzasadnione podstawy przetwarzania;
➢ Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
➢ Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego
z przepisów prawa.
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione
są następujące przesłanki:
➢ zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją;
➢ dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej
Administratorowi, z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator wykaże istnienie
ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych osobowych,
nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub
podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
f)

Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych2 w przypadku
powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy
Pani/Pana danych osobowych.

•

2

Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.
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