Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych
Informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w zakresie danych uczniów, rodziców,
pracowników szkoły jest Dyrektor szkoły.
2. Podmiotami przetwarzającymi Pana/Pani dane osobowe są:
a) 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.
b) 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
3. 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 będą przetwarzane:
a) w celach związanych z realizacją korzystania z usług świadczonych przez Podlaską
Platformę Edukacyjną, polegających na korzystaniu z materiałów szkoleniowych
udostępnionych przez organizację wybraną podczas rejestracji konta,
b) w celu zabezpieczenia działania oraz backupu Podlaskiej Platformy Edukacyjnej.
4. Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych w powyższych celach są:
• obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia);
• 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);
5. Administrator danych zbiera dane Zarejestrowanych Użytkowników korzystających z
Platformy, posiadających indywidualne konta. Kompletnie wypełniony i Zapisany formularz
rejestracyjny użytkownika (Imię, Nazwisko, E-mail, Login, Usługobiorcę) musi zostać
zweryfikowany przez administratora właściwego Usługobiorcy, w celu aktywacji konta
użytkownika. O fakcie dokonania aktywacji Konta lub odrzuceniu wniosku o rejestrację,
Użytkownik Zarejestrowany zostaje poinformowany na podany w formularzu
zgłoszeniowym adres e-mail.
6. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez Administratora
danych osobowych w ramach świadczenia usług wsparcia do systemu, podmiotom
upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz organizacji wybranej podczas
rejestracji konta w celu uczestnictwa w szkoleniu na Platformie e-learning PPE.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania wybranego kursu/
ścieżki szkoleniowej/roku szkolnego/projektu UE na Platformie e-learning PPE itp.
Natomiast okres przez jakie dane będą gromadzone ustalany jest indywidualnie przez każdą
organizację korzystającą z Podlaskiej Platformy Edukacyjnej.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo
żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeci wu
(wobec przetwarzania w zakresie celów objętych prawnie uzasadnionym interesem
administratora), prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale niezbęd ne w celu
realizacji usług świadczonych przez Podlaską Platformę Edukacyjną polegającej na
korzystaniu z materiałów szkoleniowych udostępnionych przez organizację wybraną
podczas rejestracji konta. W przypadku niepodania danych – nie będzie możliwa realizacja
świadczonych usług.
10. Pani/Pana dane osobowe 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)

