Klauzula informacyjna RODO
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, s.1 ), zwanego jako RODO , informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego

w Grudziądzu reprezentowane przez dyrektora szkoły:
adres: 86-300 Grudziądz, ul. Sienkiewicza 27;
nr telefonu: 56 4622942;
e-mail: office@lo1.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych :
adres: I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu, 86-300 Grudziądz,
ul. Sienkiewicza 27;
e-mail: troszyk@lo1.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych
każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, w tym promowania działalności placówki
oraz osiągnięć i umiejętności ucznia, a także w celu zapewnienia udziału w zajęciach dodatkowych,
korzystania z e-usług, pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zawarcia umowy ubezpieczenia
NNW;
b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze, w tym realizacji celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późń. zm.)
oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późń. zm.) ;
c) art.6 ust.1 lit. f RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne w celu zapewnienia bezpieczeństwa
uczniów, pracowników i mienia szkoły, w tym w związku ze stosowaniem monitoringu;
d) art.6 ust.2 lit. h RODO w celu świadczenia opieki pielęgniarskiej i profilaktyki zdrowia uczniów.
4. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów.
Nie udostępniamy danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie
przepisów
prawa oraz firmom nas obsługującym, świadczącym dla nas usługi prawne, informatyczne, itp.
5. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowych.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych.
7. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
8. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Podanie danych osobowych w celu wykonania przez Administratora obowiązku prawnego jest
wymogiem ustawowym. W celu uczęszczania ucznia do placówki są Państwo zobowiązani do podania
danych. Niepodanie danych skutkuje niemożnością realizowania zadań przez placówkę względem
ucznia. Podanie danych udostępnionych na podstawie zgody jest dobrowolne, a brak zgody spowoduje
niemożność zrealizowania zamierzonego celu, lecz nie wpłynie na realizację głównych zadań przez
placówkę względem ucznia.
10. Państwa/uczniów dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
.11. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych
osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO.

