Szanowni Państwo,
w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 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 (RODO/GDPR) informujemy o zasadach
przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, które przekazali nam Państwo w
celu związanych z realizacją korzystania z usług świadczonych przez Podlaską
Platformę Edukacyjną, wybraną podczas rejestracji konta:
I.

Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych w zakresie danych dziecka (ucznia),
Pani/Pana jako rodzica oraz nauczycieli, innych pracowników szkoły jest Dyrektor szkoły
w zakresie danych wprowadzanych w dzienniku elektronicznym.
Dyrektor szkoły jest administratorem danych wprowadzanych na platformie e-learning,
która wspiera nauczanie tradycyjne możliwością nauki zdalnej przez pobranie materiałów,
zadań, wypełnienie testów, informacji zamieszczanych przez nauczycieli/uczniów.

II.

III.

Informacje o podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych, celu oraz o danych
kontaktowych administratora danych osobowych dostępne są w szkole do jakiej uczęszcza
Pani/Pana dziecko/dzieci. Pani/Pan ma prawo w dowolnym momencie dowiedzieć
się/skonsultować z Administratorem Danych Osobowych w celu sprawdzenia ich
dokładności, uzupełnienia, aktualizacji lub poprawy.
Podmiotami przetwarzającymi Pana/Pani dane osobowe są:
a.
Dyrektor szkoły do jakiej uczęszcza Pani/Pana dziecko/dzieci,
b.
Marszałek Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Urząd
Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
1. 15-888 Białystok, tel. +48 (85) 66 54 549, e-mail: kancelaria@wrotapodlasia.pl,
www.bip.umwp.wrotapodlasia.pl,
c.
Wykonawca projektu zgodnie z § 2 pkt. 22 Regulaminu Podlaskiej Platformy
Edukacyjnej, Centrum Informatyki „ZETO” S.A., ul. Skorupska 9, 15-048
Białystok, tel. +48 (85) 74 83 330, e-mail: ppe@zeto.bialystok.pl,
www.zeto.bialystok.pl
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z korzystaniem z usług
świadczonych przez Podlaską Platformę Edukacyjną zgodnie z Regulaminem korzystania
z Podlaskiej Platformy Edukacyjnej, zamieszczonym na stronie internetowej
ppe.wrotapodlasia.pl w sekcji „O PPE”.
Oznacza to, że dane osobowe są przetwarzane przez:
a.
Dyrektora szkoły w dzienniku elektronicznym zgodnie z przepisami prawa,
b.
Dyrektora szkoły na platformie e-learning w organizacji danej szkoły; dane
osobowe niezbędne do założenia konta takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail;
dane wypełnionych testów, przesłanych prac w zakresie konta dziecka. Informacje
dostępne w szkole dziecka, jeżeli szkoła korzysta z platformy e-learning.
c.
Marszałka Województwa Podlaskiego w Białymstoku w zakresie założonego
przez wychowawcę klasy dziecka/administratora konta użytkownika: imienia,
nazwiska, adresu e-mail, identyfikatora, który wskazuje na daną szkołę. Konto z
tymi danymi zapisane jest w komponencie centralnym. Jeżeli uczeń zmienia
szkołę, wychowawca ucznia/administrator nadaje mu już tylko login. Podobnie w
przypadku rodzica, wychowawca ucznia/administrator wprowadza login do konta.
Celem takiego rozwiązania jest możliwość powiązania konta rodzica z dziećmi

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

uczącymi się w różnych szkołach w województwie podlaskim. Urząd
marszałkowski wykonuje backup danych zapisanych na platformie e-learning PPE
oraz stron szkół założonych na platformie PPE służących do informowania o
realizowanych projektach.
d.
Centrum Informatyki „ZETO” S.A. w celu świadczenia usług wsparcia do
systemu PPE.
Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych w powyższych celach są:
a.
obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c
rozporządzenia),
b.
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej
administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia);
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez rok szkolny nauki dziecka w
szkole oraz po tym czasie – archiwizowane – przez okres wskazany w ustawach
związanych z funkcjonowaniem systemu oświaty i aktach wykonawczych do tych ustaw.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo
żądania ich sprostowania, prawo do sprzeciwu (wobec przetwarzania w zakresie celów
objętych prawnie uzasadnionym interesem administratora), prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale nieudzielenie zgody
skutkuje zablokowaniem dostępu do wszystkich usług świadczonych przez Podlaską
Platformę Edukacyjną (w tym dziennik elektroniczny, moduł komunikacyjny i inne).
Pani/Pana dane osobowe nie są i nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.
Nie udzielenie zgody skutkuje zablokowaniem dostępu do wszystkich usług Podlaskiej
Platformy Edukacyjnej (w tym dziennik elektroniczny, moduł komunikacyjny i inne)

