Załącznik: Informacja dla rodziców i uczniów na temat ochrony danych osobowych w trakcie nauki
zdalnej

Informacje na temat ochrony danych osobowych w trakcie nauki zdalnej:

Podstawowe zasady obowiązujące uczniów w trakcie zajęć:






Zajęcia dydaktyczne, wychowawcze prowadzone online przez pracowników szkoły przy
użyciu komunikatorów nie mogą być w żaden sposób rejestrowane, jeśli nauczyciel nie
wyraził na to pisemnej zgody;
Zabronione jest rozpowszechnianie wizerunku oraz głosu nauczyciela bez jego pisemnej
zgody, zgodnie bowiem z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z 2020 r. poz. 288):
„Art. 81. 1. Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim
przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli
osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie.
2. Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:
1) osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią
funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych;
2) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna
impreza.”,
zaś zgodnie z art. 23 Kodeksu cywilnego: dobrami osobistymi człowieka są zdrowie,
wolność, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica
korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza
i racjonalizatorska.
Zajęcia online prowadzone przez nauczycieli szkoły przeznaczone są tylko i wyłącznie
dla uczniów szkoły i tylko uczniowie danej klasy zgodnie z planem lekcji mogą
uczestniczyć w konkretnych lekcjach. Obecność innych uczniów na zajęciach (z innej
klasy
w szkole) jest możliwa tylko za zgodą wychowawcy ucznia i nauczyciela prowadzącego
dane zajęcia.

Przypominam, że naruszenie ww. zasad może skutkować zastosowaniem kar z katalogu kar
przewidzianych w statucie szkoły, jakimi są:
- uwaga ustna nauczyciela;
- uwaga pisemna nauczyciela zapisana w zeszycie uwag;
- upomnienie wychowawcy z wpisem do dziennika;
- nagana wychowawcy z pisemnym uzasadnieniem skierowanym do dyrektora;
- nagana dyrektora z pisemnym powiadomieniem rodziców;
- przeniesienie ucznia do równoległej klasy swojej szkoły (na wniosek wychowawcy,
nauczyciela, pedagoga, dyrektora, uchwałą rady pedagogicznej);

A na podstawie uchwały rady pedagogicznej dyrektor ponadto może wystąpić
z wnioskiem do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły, gdy ten:
- umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi;
- dopuszcza się kradzieży;
- wchodzi w kolizje z prawem,
- demoralizuje innych uczniów;
- permanentnie narusza postanowienia statutu.
Dodatkowo informacyjnie podaję, że w przypadku rozpowszechnienia wizerunku nauczyciela
bez jego zgody, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, osobie, której prawa
osobiste zostały naruszone przysługuje m.in. żądanie do:
- zaniechania tego działania;
- usunięcia skutków tego działania;
- złożenia oświadczenia odpowiedniej treści np. przeprosin;
- naprawienia szkody;
- zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy na cel społeczny.
Niezależnie od powyższego w przypadku wypełnienia znamion przestępstwa
określonego w art. 212 kodeksu karnego (znieważenie), osoba znieważona może żądać ścigania
osoby, która dopuściła się ww. przestępstwa i ukarania takiej osoby przez sąd. Za dopuszczenie
się przestępstwa znieważenia grozi kara grzywny oraz kara ograniczenia wolności, a w
przypadku znieważenia w środkach masowego komunikowania się, nawet kara do roku
pozbawienia wolności. Odpowiedzialność karną co do zasady ponoszą w Polsce osoby od
ukończenia 17 roku życia.

