
KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 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  (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej: „RODO”), poniżej zamieszczamy informacje na
temat zasad przetwarzania danych osobowych  dot.  ucznia lub nauczyciela  podanych w formularzu
zgłoszeniowym do projektu Fundacji D.O.M. pod nazwą „Zdalna nauka”: 

1. Administratorem  danych  osobowych  podanych  w  formularzu  zgłoszeniowym  do
projektu „Zdalna nauka” dot. ucznia lub nauczyciela jest fundacja pod nazwą „Dzieło Odbudowy
Miłości,  Fundacja D.O.M.”  z  siedzibą  w Warszawie,  ul.  Madalińskiego 69A,  02-549 Warszawa,
wpisana  do  Rejestru  Stowarzyszeń  Krajowego  Rejestru  Sądowego  prowadzonego  przez  Sąd
Rejonowy  dla  m.  st.  Warszawy  w  Warszawie,  XIII  Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru
Sądowego  pod  numerem  0000135677,  NIP  5212226444,  REGON  011180025  (dalej  jako
„Administrator”).

2. Kontakt  z  Administratorem  w  sprawie  przetwarzania  danych  osobowych  jest  możliwy  za
pośrednictwem  poczty  elektronicznej  pod  adresem  dom@dom.org.pl lub  listownie  na  adres
korespondencyjny ul. Madalińskiego 69A, 02-549 Warszawa.

3. Administrator przetwarza dane osobowe podane w formularzu zgłoszeniowym do projektu
„Zdalna nauka”, w szczególności:

a) W przypadku formularza  zgłoszeniowego  dot.  ucznia:  imię,  nazwisko,  adres  e-mail,  numer
telefonu, data urodzenia, rodzaj i nazwa szkoły, klasa, imię i nazwisko rodzica/opiekuna, numer
telefonu rodzica/opiekuna;

b) W przypadku formularza zgłoszeniowego dot. nauczyciela: imię, nazwisko, adres e-mail, numer
telefonu,  data urodzenia,  wizerunek,  dane dot. wykształcenia, doświadczenia, umiejętności,
rekomendacji  oraz  inne  dane  zamieszczone  w  dokumentach  załączonych  do  formularza
zgłoszeniowego przez nauczyciela.

5. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jest jednak niezbędne do uczestnictwa
w projekcie  „Zdalna  nauka”  w charakterze  ucznia  lub  nauczyciela.  Brak  podania  ww.  danych
spowoduje  niemożność  uczestnictwa  w  projekcie  „Zdalna  nauka”  w  charakterze  ucznia  lub
nauczyciela.

6. Dane osobowe podane w formularzu zgłoszeniowym do projektu „Zdalna nauka” dot.
ucznia lub nauczyciela będą przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

a) w celu podejmowania wszelkich działań niezbędnych do realizacji projektu „Zdalna nauka”,  
w szczególności przyjęcia zgłoszenia danego ucznia lub nauczyciela jako chętnych do udziału w
projekcie  „Zdalna  nauka”,  weryfikacji  możliwości  uczestnictwa  w projekcie  „Zdalna  nauka”
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danego  ucznia  lub  nauczyciela,  przydzielenia  poszczególnych  uczniów  do  poszczególnych
nauczycieli  (lub  odwrotnie),  kontaktowania  się  z  nauczycielami,  uczniami  lub  ich
rodzicami/opiekunami  w  związku  z  ich  uczestnictwem  w  projekcie  „Zdalna  nauka”,
umożliwienia uczniom i nauczycielom przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w formie zdalnej,
uzyskania  informacji  zwrotnej  ze  strony  nauczycieli,  uczniów  lub  ich  rodziców/opiekunów
odnośnie przeprowadzonych zajęć dydaktycznych (raportowanie), oceny efektów i rezultatów
realizacji  projektu  „Zdalna  nauka”,  w  szczególności  zwiększenia  stanu  wiedzy  ucznia  z
nauczanego przedmiotu;

b) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;

c) w  celach  analitycznych,  np.  dostosowania  formuły  projektu  „Zdalna  nauka”  do  potrzeb
korzystających  z  niego  uczniów  na  podstawie  uwag  zgłaszanych  przez  uczestniczących  w
projekcie  uczniów  i  nauczycieli;  w  celach  archiwalnych  (dowodowych)  dla  zabezpieczenia
informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów; w celu ustalenia, dochodzenia lub
obrony  przed  ewentualnymi  roszczeniami  -  które  to  cele  stanowią  prawnie  uzasadniony
interes Administratora. 

7. Administrator  przetwarza  dane  osobowe  podane  w formularzu  zgłoszeniowym  do
projektu „Zdalna nauka” dot. ucznia lub nauczyciela w oparciu o następujące podstawy prawne:

a) wyrażenie zgody przez osoby, których dane dotyczą, na przetwarzanie ich danych osobowych
w celach wskazanych w pkt 6 powyżej (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

b) wykonanie  umowy,  której  stroną  jest  nauczyciel  lub  uczeń  reprezentowany  przez
rodzica/opiekuna, których dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie nauczyciela lub
ucznia  reprezentowanego  przez  rodzica/opiekuna,  których  dane dotyczą,  przed  zawarciem
umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

c) wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c) RODO);
d) prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO)

8. Dane osobowe podane w formularzu zgłoszeniowym do projektu „Zdalna nauka” dot. ucznia lub
nauczyciela mogą być przekazywane: 
a) Spółce Google LLC lub jej  podmiotom stowarzyszonym, świadczącym usługę Google Forms

wykorzystywaną przez Administratora do stworzenia i obsługi formularzy zgłoszeniowych do
projektu „Zdalna nauka” dot. ucznia lub nauczyciela;

b) Innym podmiotom świadczącym usługi IT na rzecz Administratora;
c) nauczycielom,  uczniom  lub  ich  rodzicom/opiekunom  uczestniczącym  w  projekcie  „Zdalna

nauka” w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach projektu 
z  zachowaniem  wszelkich  gwarancji  zapewniających  bezpieczeństwo  przekazywanych  danych
osobowych.

9. Dane osobowe podane w formularzu zgłoszeniowym do projektu „Zdalna nauka” dot. ucznia lub
nauczyciela będą przetwarzane przez Administratora przez następujący okres:
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a) w  przypadku  danych  przetwarzanych  w  celu  realizacji  projektu  „Zdalna  nauka”  na  rzecz
uczestniczących w nim uczniów i nauczycieli – do czasu rezygnacji z udziału w ww. projekcie
przez danego ucznia lub nauczyciela;

b) w przypadku danych przetwarzanych w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na
Administratorze – do czasu wygaśnięcia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych; 

c) w  przypadku  danych  przetwarzanych  w  celu  ustalenia,  dochodzenia  lub  obrony  przed
ewentualnymi roszczeniami – do czasu przedawnienia roszczeń;

d) w  przypadku  danych  przetwarzanych  na  podstawie  prawnie  uzasadnionego  interesu
realizowanego  przez  Administratora  –  do  czasu  wniesieniu  sprzeciwu  wobec  takiego
przetwarzania;

e) w przypadku  danych  przetwarzanych  na  podstawie  wyrażonej  zgody  –  do  czasu  cofnięcia
zgody na przetwarzanie danych osobowych.

10. Osobom, których dotyczą dane podane w formularzu zgłoszeniowym do projektu „Zdalna nauka”
dot. ucznia lub nauczyciela przysługują następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem ich
danych osobowych przez Administratora: 
a) prawo dostępu do treści swoich danych,  
b) sprostowania danych, gdy są one nieprawidłowe,
c) żądania usunięcia danych, 
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych, 
e) prawo do przenoszenia danych, 
f) wycofania zgody na przetwarzanie danych,
g) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
h) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych wobec przetwarzania przez

Administratora danych osobowych niezgodnie z obowiązującym prawem.

11. Dane osobowe podane w formularzu zgłoszeniowym do projektu „Zdalna nauka” dot. ucznia lub
nauczyciela nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. 

12. Dane osobowe podane w formularzu zgłoszeniowym do projektu „Zdalna nauka” dot. ucznia lub
nauczyciela mogą być przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego w
związku z korzystaniem przez  Administratora  z usługi  Google Forms świadczonej  przez  spółkę
Google  LLC  lub  jej  podmioty  stowarzyszone.  Z  uwagi  na  przystąpienie  spółki  Google  LLC  do
programu Privacy Shield, podmiot ten zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych
wymagany przez przepisy europejskie.
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