Klauzula informacyjna I Liceum Ogólnokształcącym im. Floriana Ceynowy
w Świeciu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 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 (dalej: RODO),
informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w I
Liceum Ogólnokształcącym w Świeciu, jest Dyrektor I LO z siedzibą
przy ul. Gimnazjalnej 3, 86-100 Świecie, adres e-mail:
liceum_swiecie@poczta.onet.pl, tel. +48 52 33 12 264
2. Od 25 maja 2018 r. będzie możliwość skontaktowania się z Inspektorem
Ochrony Danych (IOD) – Krzysztofem Adrych poprzez adres e mail:
daneosobowe@csw.pl, telefonicznie pod numerem: 52 56 83 108 lub
listownie na dane adresowe: ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie.
1. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie
z art. 6 pkt. 1 lit. c RODO i będzie się odbywać w celu możliwości
wykonywania przez I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu ustawowych
zadań, określonych w Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o Systemie
Oświaty; Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe;
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela oraz w innych
regulacjach w szczególności:
a) Ustawie o dostępie do informacji publicznej,
b) Ustawie Kodeks postępowania administracyjnego,
c) Ustawie o opłacie skarbowej.
2. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej,
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub
kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
a) podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych
na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
b) podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu
Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do
realizacji odpowiedniego celu przetwarzania wskazanego w pkt 3, w tym
również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
4. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych przysługuje
Pani/Panu:
a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
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c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18
RODO;
e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na
podstawie art. 21 RODO.
Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO.
W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na
podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a
RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem
prowadzenia sprawy w I Liceum Ogólnokształcącym w Świeciu. Przy
czym podanie danych jest:
a) obowiązkowe, jeżeli zostało to określone w przepisach prawa;
b) dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub
ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych
będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych lub nie
zawarcie umowy.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym
również w formie profilowania.

