
Przetwarzanie danych osobowych na Chromebook 
Podczas korzystania z Chromebooka (zwanego dalej urządzeniem) przetwarzane są dane 
osobowe uczniów. Informacje te są niezbędne, aby można było utworzyć konto użytkownika, 
w celu dostępu uczniów do urządzenia i dołączonego do niego oprogramowania. Każde 
urządzenie jest oznaczone imieniem ucznia. 
 
Jaki jest cel i podstawa do przetwarzania danych? 
Celem użytkowania urządzenia, regulowanym przez Ustawę o Szkołach Podstawowych nr 
91/2008 oraz Aðalnámskrár grunnskóla jest umożliwienie uczniom zdobywanie wiedzy 
poprzez: wykorzystanie mediów technicznych, technologii informacyjnych oraz 
archiwizowania i zbierania danych. Ustawa o szkolnictwie obowiązkowym i program nauczania 
kładą szczególny nacisk na treść oraz organizację nauczania względem określonych 
przedmiotów, gdzie kształcenie pod względem danych oraz techniki jest tam wyraźnie 
wyszczególnione. Zakłada też, że uczniowie powinni mieć równe szanse edukacji oraz mieć 
możliwość wyboru zadań i zdobywania wiedzy we własnym zakresie kształcenia. Uczniowie 
powinni mieć dostępne rozwiązania względem ich potrzeb oraz względem łatwiejszej 
komunikacji z nauczycielami i innymi uczniami, zwłaszcza wtedy gdy dostęp do szkoły jest 
ograniczony lub szkoła jest zamknięta, po to, aby umożliwić uczniom uczestnictwo w zajęciach 
szkolnych np. podczas choroby. Jednocześnie Miasto Reykjavík dzięki temu, może wypełniać 
swoje ustawowe obowiązki wobec osoby, której dane dotyczą, względem prawa do nauki 
szkolnej. 
 
Legalność przetwarzania danych osobowych opiera się na obowiązku prawnym spoczywającym 

na szkołach podstawowych zgodnie z przepisami Ustawy o Szkołach Podstawowych  oraz 

postanowieniami Programu Nauczania, ustanowionym na podstawie prawa względem edukacji 

obowiązkowej. Ponadto uważa się, że przetwarzanie danych osobowych w tym przypadku jest 

konieczne w ramach sprawowania władzy publicznej, jaką miasto Reykjavík sprawuje 

względem wyboru sposobów nauczania uczniów szkół podstawowych. 

Szkoła podstawowa ucznia i wydział IT miasta Reykjavík mają dostęp do danych osobowych 

niezbędnych do użytkowania, obsługi i serwisowania urządzeń.  

Jeśli rodzice nie będą chcieli zatwierdzić warunków użytkowania lub nie wyrażą zgody na 
przyniesienie urządzenia do domu przez ucznia, zostaną wtedy zaproponowane inne metody 
odrabiania prac domowych.  
 
Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych 
Ogólnie dopuszcza się sprzeciw względem przetwarzania danych osobowych.  
Jeśli sprzeciwiasz się przetwarzaniu danych osobowych, szkoła podstawowa nie może 
kontynuować przetwarzania danych osobowych względem Chromebooka, chyba że szkoła 
może wykazać się ważnymi i uzasadnionymi powodami względem przetwarzania, które mają 
pierwszeństwo przed interesami, zasadami i wolnością Twoją i Twojego dziecka.  
 
Jakie informacje są przetwarzane? 
Dane osobowe jakie są przetwarzane:  

https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=f7d55056-989c-11e7-941c-005056bc4d74


- Podstawowe informacje o uczniu, imię i nazwisko oraz nazwa szkoły.  

 

- Podstawowe informacje o rodzicach, jakie są uzyskiwane od nich, wraz z 

potwierdzeniem warunków korzystania z urządzenia.  

 

- Urządzenie posiada kamerę i mikrofon, dzięki czemu, gdy te ustawienia są włączone, 

można gromadzić materiał filmowy lub nagrania dźwiękowe. Kamera Chrombooka jest 

wyposażona w suwak do zamykania kamery, wtedy gdy nie jest ona używana. Mikrofon 

pozostaje z reguły wyłączony, ale można go wyłączyć też ręcznie, przechodząc do 

ustawień urządzenia.  

- Zasadniczo dane lokalizacyjne nie są gromadzone. Lokalizację urządzenia można 
prześledzić w przypadku jego zgubienia lub kradzieży, w przeciwnym razie informacje 
nie są gromadzone. Można również sprawdzić, który użytkownik ostatnio zalogował się 
na tablecie i jaki był adres IP.  
 

- Monitoring sieciowy sprzętu nie odbywa się w imieniu szkół podstawowych ani miasta 
Reykjavík. Oznacza to, że strony internetowe, które przeglądają uczniowie, nie są 
monitorowane. Jednak urządzenia, w ramach środków bezpieczeństwa nad 
urządzeniem, zbierają dzienniki zdarzeń, jakie mogą w przypadku incydentu 
związanego z bezpieczeństwem podlegać kontroli przez miejski oddział IT.   
 

- Wrażliwe dane osobowe nie ulegają przetwarzaniu na urządzeniach. Zachęcamy 
rodziców i nauczycieli do upewnienia się, że uczniowie nie umieszczają na urządzeniach 
wrażliwych danych osobowych.  
 

- Nie ma automatycznego podejmowania decyzji ani personalizacji urządzeń. 
 
Skąd pochodzą informacje? 
Informacje względem dostępu do sprzętu pochodzą z dostępnych profili uczniów, utworzonych 
przez szkołę na podstawie podstawowych informacji o uczniach, jakimi dysponuje szkoła. 
Uczeń sam może zamieścić swoje dane osobowe na urządzeniu, jednak nauczyciele będą 
zachęcać uczniów, aby tego nie robili, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne do pracy nad 
projektem zgodnie z warunkami użytkowania urządzeń oraz informacjami udzielonym 
rodzicom i uczniom.  Podstawowe informacje na temat rodziców pochodzą z platformy Mentor 
/ Námfús po to, aby móc uzyskać od nich  potwierdzenie warunków użytkowania sprzętu. 
 
Jak długo przechowywane są dane osobowe? 
Należy podkreślić, że część danych można uznać za obowiązkową względem przechowywania 
w Archiwum Miejskim w Reykjaviku, ponieważ szkoła jest instytucją podlegającą pod 
obowiązek archiwizacji danych na podstawie ustawy nr.  77/2014 o Archiwach Publicznych.  W 
pozostałym zakresie na urządzeniu informacje będą przechowywane w trakcie nauki ucznia, 
ale zostaną usunięte trzy miesiące po zakończeniu przez ucznia nauki w szkole i zwrocie sprzętu 
do szkoły.  



W przypadku zgubienia lub kradzieży urządzenia szkoła podstawowa lub miasto Reykjavík ze 
względów bezpieczeństwa mogą zablokować urządzenie i po określonym czasie usunąć z niego 
wszystkie dane. 
 
Jak zapewniamy bezpieczeństwo danych osobowych? 
Miasto Reykjavík i szkoła zapewniają bezpieczeństwo danych osobowych poprzez odpowiednie 
środki organizacyjne i techniczne m.in kontrolę dostępu. Powyższe przetwarzanie danych 
osobowych zostało poddane ocenie ryzyka i zostało ocenione pod kątem wpływu na 
prywatność. Dane osobowe nie są udostępniane poza Europę.  
 
Udostępnianie danych osobowych stronom trzecim 
Po określonym czasie miasto Reykjavík może być zmuszone do przekazania części danych do 

Archiwum Miejskiego.  

Innymi odbiorcami informacji są jednostki robocze, które konfigurują i obsługują systemy 

niezbędne do działania sprzętu. W tym przypadku Google, z którym została zawarta umowa. 

Inni odbiorcy danych osobowych mogą mieć znaczenie w przypadku konkretnych rozwiązań 

programowych/aplikacji, z których mogą korzystać Chromebooki. Rodzice zostaną 

poinstruowani o korzystaniu z takiego oprogramowania w odpowiednim czasie.  

 

Twoje prawa 
Uczniowie i rodzice mogą mieć prawo dostępu do tych danych osobowych, jakie poprzez sprzęt 
ulegają przetwarzaniu przez miasto Reykjavík i szkołę podstawową. Uczniowie i 
rodzice/opiekunowie mogą również mieć prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, mogą wnieść o korektę informacji, żądania ich usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania i/lub otrzymania przez nich lub osobę trzecią informacji w formie odczytywalnej 
komputerowo. Więcej informacji na temat tych praw można znaleźć w polityce prywatności 
miasta Reykjavík, która jest dostępna na stronie internetowej miasta Reykjavík, patrz tutaj: 
https://reykjavik.is/personuverndarstefna-reykjavikurborgar 
 
Skargi dotyczące przetwarzania 
Szczególną uwagę zwracamy na fakt, że jeśli nie jesteś zadowolony ze sposobu, w jaki miasto 
Reykjavík traktuje Twoje dane osobowe, możesz skontaktować się z Specjalistą ds. Ochrony 
Danych Osobowych Miasta Reykjavík.(persónuverndarfulltrui@reykjavik.is) bądź wysłać 
bezpośrednią wiadomość do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.personuvernd.is). 
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