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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

– ZDALNE NAUCZANIE 

 

Szanowni Państwo ! Drodzy Uczniowie!  

 

W związku z prowadzeniem zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość pragniemy 

przekazać informacje dotyczące ochrony danych osobowych. 

 

W przypadku korzystania przez Lubelską Szkołę Jazzu i Muzyki Rozrywkowej II stopnia z aplikacji i portali 

społecznościowych Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach: 

 

1/ G Suit, Google Classroom, Skype, You Tube, g-mail jest Google Inc z siedzibą w USA. 

Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy?hl=pl 

 

2/ Zoom, jest Zoom Video Communications, Inc. z siedzibą w USA 

Polityka prywatności: https://zoom.us/privacy 

 

3/ Facebook, Messenger jest Facebook Ireland Ltd. 

Polityka prywatności: https://www.facebook.com/about/privacy 

 

 

Prosimy o zapoznanie się z treścią zasad ochrony danych udostępnianych  

przez wyżej wskazanych Administratorów ! 

 

 

Dane osobowe, które mogą być przetwarzane w ramach zdalnej nauki to:  

 

1/ dane osobowe uczniów niezbędne do założenia konta i zabezpieczenia go hasłem: imię i nazwisko, szkoła, 

w której się uczy, login, informacje dotyczące postępów w korzystaniu z serwisu, wizerunek, a także inne dane, w 

tym zbierane automatycznie, takie jak adres IP, które mogą być potrzebne do korzystania z serwisu ; adres e-mail, 

nr telefonu. 

 

2/ dane osobowe nauczycieli : imię i nazwisko, szkoła i przedmioty (instrumenty na których uczy grać), adres e-

mail, wizerunek, a także inne dane, w tym zbierane automatycznie, takie jak adres IP, które mogą być potrzebne 

do korzystania z serwisu, nr telefonu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:biuro@pcat.pl
https://pcat.pl/
https://pcat.pl/
https://policies.google.com/privacy?hl=pl
https://zoom.us/privacy
https://www.facebook.com/about/privacy


 
 

Strona 2 z 3 
DOKUMENT OPRACOWANY 

PRZY WSPÓŁPRACY:  

 

W zakresie,  w jakim Lubelska Szkoła Jazzu i Muzyki Rozrywkowej II stopnia przetwarza dane 

osobowe w związku ze zdalnym nauczaniem informujemy że:  

 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Lubelska Szkoła Jazzu i Muzyki Rozrywkowej II stopnia  siedzibą 

al. Kraśnicka 84, 20-718 Lublin reprezentowana przez Dyrektora Szkoły, z którą można się skontaktować 

tel.81 450 57 44 lub mailowo: szkolamuzykirozrywkowej.lublin@gmail.com. 

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych w Lubelskiej Szkole Jazzu i Muzyki Rozrywkowej II stopnia jest 

możliwy poprzez adres e-mailowy: szkolamuzykirozrywkowej.lublin@gmail.com. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zdalnego nauczania i komunikacji elektronicznej z uczniem oraz 

rodzicem/opiekunem prawnym ucznia.  

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów i ich rodziców jest Rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej Ministra Edukacji Narodowej z 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) w związku z art. 6 ust. 1 lit. e RODO.  

5. Administrator w zdalnym prowadzeniu zajęć wykorzystuje: Skype, Zoom, Facebook, You Tube, g-mail.  

6. Administrator wykorzystuje jedynie dane niezbędne do założenia przez niego konta w odpowiednim 

systemie zdalnego nauczania oraz w celu realizacji obowiązku nauki w formie zdalnej. 

7. Posiadacie Państwo prawo (z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa): dostępu do treści danych oraz 

żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale jest konieczne aby umożliwić zdalną naukę w naszej 

szkole muzycznej.  

9. Administrator może przekazać Państwa dane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa lub 

powierzyć podmiotom świadczącym usługi Administratorowi na podstawie umowy powierzenia 

przetwarzania (podmiotom świadczącym usługi szkoleniowe dla pracowników, firmom serwisującym 

oprogramowanie itp.). 

10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych. 

11. Dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres trwania obowiązku nauki zdalnej. Następnie niezbędna 

dokumentacja zostanie dołączona do dokumentacji ucznia i będzie przetwarzana zgodnie  z przepisami o 

archiwizacji, 

12. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 

profilowaniu. 
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Poniżej przedstawiamy również zasady bezpiecznego korzystania z aplikacji Zoom: 

 

1. W celu bezpiecznego korzystania z aplikacji Zoom Meetings należy zabezpieczyć dostęp do transmisji 

tylko uprawnionym użytkownikom. W tym celu należy podczas tworzenia nowej wideokonferencji 

zaznaczyć opcję "Require meeting password". Wówczas do rozmowy dołączą jedynie te osoby, którym 

wcześniej wyślemy hasło. 

 

2. Należy również zaznaczyć opcję "Enable waiting room", która sprawia, że każdy nowy uczestnik trafia 

najpierw do tzw. poczekalni, a dopiero potem do spotkania. Dzięki temu organizator może w łatwy sposób 

odfiltrować osoby, które nie powinny brać w nim udziału. 

 

3. Należy również zaszyfrować połączenia czatu. 

 

 Aby to zrobić należy wejść w Opcje (prawy górny narożnik ekranu z naszymi inicjałami)a następnie 

wybrać „My Profile” (otworzy się okno przeglądarki) zalogować się na konto w zoomie. 

 Z menu po lewej wybrać „Settings i In Metting (Basic)”. 

 Następnie należy wybrać opcję „Require Encryption for 3rd Party Endpoints”. 

 W trakcie rozmów szyfrowanych użytkownicy powinni widzieć ikonkę kłódki obok pola do 

wpisywania tekstu. 

 

4. Haseł dostępowych do aplikacji (linków do transmisji) nie należy udostępniać osobom nieuprawnionym. 

 

5. Wykonując pracę zdalną z domu nauczyciele są zobowiązani do zabezpieczenia danych osobowych 

zgromadzonych w formie papierowej przed dostępem osób nieupoważnionych (innych domowników, 

odwiedzających). 

  

6. Należy mieć na uwadze, aby dokumentacji z danymi osobowymi nie wyrzucać do kosza w domu (po 

zakończeniu pracy taką dokumentację należy zniszczyć w niszczarce). 

 

7. Każde podejrzenie naruszenia ochrony danych należy niezwłocznie zgłosić Dyrektorowi Szkoły  tel.81 450 

57 44, mailowo: szkolamuzykirozrywkowej.lublin@gmail.com oraz wyznaczonemu Inspektorowi Ochrony 

Danych w Szkole na adres: jw.  

 

 

Prosimy o dokładne i uważne zapoznanie się  

z przedstawionymi informacjami ! 
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