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Obowiązek informacyjny Administratora Danych Osobowych 
Nauczanie na odległość (e-learning) 

 
Zgodnie z 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 (zwaną RODO) oraz Ustawą o ochronie danych osobowych Centrum Medyczne 
Karpacz Spółka Akcyjna informuje, że Administratorem danych osobowych niezbędnych do prowadzenia 
systemu nauczania na odległość, zwanym e-learning jest Centrum Medyczne Karpacz Spółka Akcyjna z 
siedzibą w Karpaczu ul. Myśliwska 13, 58-540 Karpacz, zwana dalej Administratorem.  
 

1. Przetwarzanie danych w postaci adresu poczty elektronicznej rodziców/opiekunów prawnych ucznia 
jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora 
wynikających z wprowadzenia stan zagrożenia epidemicznego w Polsce, a tym samym zapobieganie 
rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych i ochrony żywotnych interesów osób zaangażowanych w 
proces nauczania (uczniowie, nauczyciele).  
Przepis prawny: art. 9 ust. 2 lit i  

    art. 6 ust 1 lit. d  
Pismo z dnia 17.03.2020 Ministra Edukacji Narodowej do dyrektorów szkół w sprawie 
przygotowania szkół oraz placówek systemu oświaty do organizacji zajęć 
edukacyjnych i zajęć prowadzonych w ramach form pozaszkolnych kształcenia 
ustawicznego z wykorzystaniem metod, a także technik kształcenia na odległość 

2. Zakres operacji dokonywanych w systemie Microsoft, w aplikacji dedykowanej dla nauczania, to obraz 
i dźwięk w łączności synchronicznej w czasie rzeczywistym nie podlegający zapisywaniu, 
przechowywaniu, archiwizacji.    

3. Dane osobowe w zakresie przetwarzanego adresu e-mail do kontaktów z nauczycielami przedmiotów 
nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

4. Adres poczty elektronicznej nie będzie przekazywany do państwa trzeciego. 
5. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia poniższej zgody, ale jej skutkiem będzie 

brak możliwości kontynuacji obowiązku szkolnego Państwa dziecka/podopiecznego. . 
6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych naruszają 
przepisy dotyczące danych osobowych. 

7. Dane będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa (Policja, Sąd, Prokuratura) na pisemny w niosek ze strony 
tych instytucji.  

8. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych drogą elektroniczną na adres: 
iodo@cmkarpacz.pl  lub pocztą tradycyjną, lub telefonicznie na numer 883358127.   

   
Ja, niżej podpisany, □  wyrażam zgodę** □  nie wyrażam zgody** na używanie mojego adresu poczty 
elektronicznej (e-mail) celem prowadzenia zajęć lekcyjnych na odległość z moim dzieckiem/podopiecznym 
…………………………………………………………………………………………………………………………………(imię i nazwisko ucznia) 
 
Adres e-mail do prowadzenia zajęć (proszę wpisać czytelnie) …………………………………..………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………..………..   
Data, podpis czytelny rodzica/opiekuna prawnego  
 
** zaznaczyć właściwe 
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