
Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
w związku z prowadzeniem obowiązku edukacyjnego za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej. 
 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 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 (Dz. U. UE z dnia 4 maja 2016r. L 119/1) zwane dalej RODO 
informujemy, iż: 
 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych lub Pani/Pana dziecka jest: Da Vinci 
Publiczna Szkoła odstawowa w Krakowie reprezentowana przez Dyrektora Szkoły. 
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możesz się 
skontaktować pod adresem email: rodo@szkolamedialna.pl 

2. Dane osobowe Pani/Pana lub dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – c) oraz e) i f) RODO w celu realizacji obowiązku 
prowadzenia zajęć edukacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

3. W związku z wprowadzonym obowiązkiem edukacyjnym administrator zobowiązany 
jest przekazać niezbędne dane osobowych w celu umożliwienia korzystania z 
środków komunikacji elektronicznej na podstawie umowy powierzenia danych 
osobowych.  

4. Dane będą przetwarzane przez firmę Google z siedzibą 1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, CA 94043, USA. 

5. Dane osobowe Pani/Pana lub dane osobowe Pani/Pana dziecka mogą być 
przekazywania do państw trzecich poza obszar Unii Europejskiej – Stany Zjednoczone 
Ameryki. 

6. Dane osobowe będą przechowywane na czas realizacji zadania, a także po 
zakończeniu realizacji tego obowiązku zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym 
zakresie. 

7. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiada 
Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych lub danych Swoich dzieci oraz 
prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych osobowych jeśli są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, 
prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody. 

8. Dołożymy wszelkich starań aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z prawem i 
z najwyższą starannością. W razie pytania zapraszamy do kontaktu z wyznaczonym 
inspektorem ochrony danych osobowych. Jednoczenie informuję Panią/Pana iż w 
przypadku stwierdzenia ryzyka, że podczas przetwarzania danych zostały naruszone 
przepisy RODO przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu 
RODO. 

9. W zakresie niezbędnym do realizacji obowiązku edukacyjnego, przetwarzanie danych 
następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. lit. b) RODO, bez 
konieczności wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych 
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Swoich lub Pani/Pana dziecka. W pozostałych przypadkach podanie danych 
osobowych jest dobrowolne. 

10. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym 
przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu. 

11. Pozostałe informacje na temat przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji 
usług classroom.google.com możesz znaleźć pod poniższym linkiem: 

 
https://gsuite.google.com/intl/pl/terms/education_privacy.html 
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