Zarządzenie Nr 7/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Krasnymborze
z dnia 09 grudnia 2020 r.
w sprawie ochrony danych osobowych w związku z organizacją zdalnego
nauczania
Na podstawie: Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo Oświatowe ( Dz. U.
Z 2019 r. poz. 1148 z pózn. zm.); Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z
zapobieganiem,

przeciwdziałaniem

i

zwalczaniem

COVID-19

oraz

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),
zarządza się co następuje:
§ 1. Nauczyciel może przetwarzać dane osobowe uczniów i ich rodziców tylko w
celach związanych z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych.
§ 2. Nauczyciel musi pamiętać o bezpiecznym korzystaniu z komputerów
i innych urządzeń zarówno wtedy, gdy zapewnił mu je pracodawca, jak i wtedy,
gdy korzysta z własnych urządzeń.
§ 3. 1. Jeżeli nauczyciel używa własnego urządzenia, powinien samodzielnie
spełnić podstawowe wymogi bezpieczeństwa.
2. Nauczyciel powinien sprawdzić, czy wykorzystywane urządzenie ma aktualny
system operacyjny, czy używane są na nim programy, w szczególności programy
antywirusowe,

czy

dokonane

są

niezbędne

aktualizacje.

Na

bieżąco

aktualizowane powinny być także zainstalowane programy antymalware
i antyspyware.

§ 4. Przechowując dane na sprzęcie, do którego mogą mieć dostęp inne osoby,
należy używać mocnych haseł dostępowych, a przed odejściem od stanowiska
pracy urządzenie powinno zostać zablokowane
§ 5. W podstawowym zakresie komunikację z uczniami i rodzicami prowadzi się
poprzez wdrożone w szkole rozwiązania teleinformatyczne, np. dzienniki
elektroniczne.
§ 6. 1. Prowadzenie zajęć zdalnych może wymagać korzystania przez nauczyciela
z poczty elektronicznej do kontaktu z uczniami lub rodzicami. Nauczyciel
powinien prowadzić taką korespondencję ze służbowej skrzynki pocztowej, którą
powinna zapewnić mu szkoła.
2. W przypadku niemożliwości zapewnienia przez Dyrektora szkoły to
nauczyciele wykorzystują oni do celów służbowych prywatną skrzynkę pocztową
muszą pamiętać, aby korzystać z niej w sposób rozważny i bezpieczny.
§ 7. Szczególną uwagę nauczyciel musi zwrócić na zabezpieczenie danych
osobowych udostępnianych w przesyłanych wiadomościach. Zawsze przed
wysłaniem wiadomości, należy upewnić się, czy niezbędne jest wysłanie danych
osobowych, oraz że zamierza wysyłać ją do właściwego adresata.
§ 8. Nauczyciel przed wysłaniem powinien sprawdzić, czy w nazwie adresu email adresata nie ma np. przestawionych lub pominiętych znaków tak, aby nie
wysłać takiej wiadomości do osób nieupoważnionych.
§ 9. Podczas wysyłania korespondencji zbiorczej nauczyciele powinni korzystać
z opcji „UDW”, dzięki której odbiorcy wiadomości nie będą widzieć wzajemnie
swoich adresów e-mail.
§ 10. Zobowiązuję nauczycieli do wykorzystywania do zdalnego nauczania
oprogramowania:
1) Microsoft Teams
2) Program do wideokonferencji ZOOM
3) dziennika elektronicznym Librus,
4) poczty elektronicznej

§ 11. Na ogólnie dostępnych portalach lub stronach internetowych nauczyciel
może jedynie publikować materiały edukacyjne, natomiast nie może przetwarzać
danych osobowych uczniów lub rodziców.
§ 12. W celu sprawdzania i monitorowania obecności uczniów w zajęciach
prowadzonych zdalnie nauczyciel powinien zachować proporcjonalność
i minimalizację danych.
§ 13. Nauczyciel może zażądać włączenia kamery w trakcie:
1.

sprawdzenia listy obecności;

2.

pisania sprawdzianu, kartkówki etc;

3.

ustnego sprawdzenia wiedzy.

§ 14. 1. Uczeń ma prawo zanonimizować tło.
2. Nauczyciel nie może żądać pokazania pozostałej części pomieszczenia przez
ucznia.
§ 15. 1. Uczeń nie powinien nagrywać lekcji prowadzonej online.
2. Upublicznianie danych osobowych w tym wizerunku nauczyciela lub
pozostałych uczniów na portalach społecznościowych, streamingowych i innych
oznaczać będzie przetwarzanie danych i może wiązać się z naruszeniem
przepisów prawa. Powyższe dotyczy naruszenia dóbr osobistych uczniów i
nauczycieli.
§ 16. Dyrektor szkoły ma obowiązek poinformować nauczycieli, rodziców oraz
uczniów o sposobie realizacji nauki zdalnej oraz ochronie danych osobowych.
§ 17. W przypadku wątpliwości w zakresie prawidłowości przetwarzania danych
osobowych- obowiązek informacyjny RODO znajduję się na stronie internetowej
szkoły. Dodatkowe informacje można uzyskać u inspektora ochrony danych: dra
Bartosza Mendyka, adres- iod@drmendyk.pl.
§ 18. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Barbara Kotarska

