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Szanowni Państwo,
Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie!

W związku z wprowadzonym niedawno systemem pracy i nauki zdalnej, który został
wymuszony przez sytuację epidemiologiczną Polski i Świata, Państwa szkoła do przeprowadzania lekcji
zdalnych wykorzystuje oprogramowanie Microsoft Teams. Aby rodzice, nauczyciele i uczniowie mogli
korzystać z tego oprogramowania, szkoła wysłała Państwu zaproszenia z założonej „Wirtualnej
Szkoły”. Dzięki temu, że obowiązek szkolenia zdalnego został wprowadzony rozporządzeniem ministra
szkolnictwa (w nawiązaniu do specustawy z dnia 2marca 2020r.o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych) dane w postaci Państwa e-maila szkoła przetwarza (w tym
udostępnia stronie trzeciej) na podstawie art. 6 ust. 1 lit b. Bez możliwości posłużenia się Państwa
adresem e-mail nie byłoby możliwe wysłanie zaproszenia do „Wirtualnej Szkoły” i uczestniczenie w
lekcjach.
Gdy skorzystali Państwo z przesłanego linku, utworzyliście sobie konto w firmie Microsoft
dzięki czemu to właśnie firma Microsoft jest Państwa Administratorem Danych a wraz z nami
współadministruje niektórymi z nich. Proszę zauważyć, że polityka prywatności firmy Microsoft
umieszczona pod adresem https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement wyraźnie określa jakie
dane są przetwarzane, a także to że będą one profilowane. W koncie firmy Microsoft, możecie Państwo
dostosować swoje ustawienia prywatności.
Jako osoba wyznaczona przez Państwa placówkę do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony
Danych nie widzę przeciwskazań do korzystania z programów wideokonferencji, w szczególności przy
użyciu oprogramowania Microsoft Teams. Wspomniane powyżej profilowanie, jest prowadzone przez
firmę Microsoft w całkowicie zautomatyzowany sposób zachowując bardzo wysokie standardy
bezpieczeństwa nadzorowane przez organizację Privacy Shield, z którą Komisja Europejska podpisała
stosowną umowę w chwili, gdy rozpoczęto stosowanie RODO.
Proszę mieć również na uwadze, że w „Wirtualnej Szkole” przez cały czas obowiązują te same
regulacje co w szkole tradycyjnej. Nasz statut, chociaż nie obejmuje prowadzenia lekcji online,
pozostaje w mocy i jest aktualny. W szczególności w zakresie paragrafu 24 „Obowiązki ucznia” w tym:
systematyczne uczestniczenie w zajęciach, odpowiednie zachowanie wobec nauczyciela i innych
uczniów a także zakaz używania urządzeń nagrywających (np. telefonów lub smartfonów).

W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji.
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