
KLAUZULA INFORMACYJNA
dla uczniów, rodziców, opiekunów prawnych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016) informuję, iż:

Administratorem podanych danych osobowych jest I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni,
Pl.Ks.A.Czaplińskiego 1, 32-700 Bochnia. 

Kontakt  z  Inspektorem  Ochrony  Danych  można  uzyskać  pisząc  na  adres  administratora,  
tel.   14  611  50  62,  e-mail:  iod@1lo.bochnia.pl.  Inspektor  pełni  dyżur  w  godzinach  7.00.-15.00.  
w sekretariacie szkoły -w siedzibie administratora.

Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

a) realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, innych zadań statutowych oraz zadań organizacyjnych
wynikających  z  ustawy  z  dnia  14  grudnia  2016  r.  Prawo  oświatowe  (t.j.  Dz.U.  2018  poz.  996  z  późn.  zm.),a  także
wypełnienia  obowiązków  prawnych  ciążących  na  administratorze  -  art.  6  ust.  1  lit.  c)  oraz/lub  art.  9  ust.  2  lit.
b)rozporządzenia RODO;

b) realizacji umów zawartych z kontrahentami - art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia RODO;

c)  w  pozostałych  przypadkach  -  na  podstawie  udzielonej  zgody  na  przetwarzanie  danych  w  zakresie  
i w celach określonych w treści zgody - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz/lub art. 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia RODO.

Odbiorcami  Pani/Pana  danych  osobowych  będą  wyłącznie  podmioty  uprawnione  do  uzyskania  danych  osobowych  na
podstawie przepisów prawa lub stosownej umowy z administratorem m. in.:  Ministerstwo Edukacji Narodowej – System
Informacji Oświatowej, Kuratorium Oświaty, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, Organ prowadzący – Starostwo Powiatowe
w Bochni, dostawcy systemów informatycznych, usług IT.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas
oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. 

Przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) dostępu do treści danych osobowych oraz sprostowania (poprawiania) w przypadku gdy dane osobowe są nieprawidłowe
lub niekompletne,
b) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
-  dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
-  osoba, której  dane  dotyczą  wycofała  zgodę na  przetwarzanie  danych osobowych, która jest  podstawą przetwarzania 
danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;
-  osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 ogólnego  rozporządzenia  ochrony  danych, wobec 
przetwarzania i nie występują  nadrzędne  prawnie uzasadnione  podstawy  przetwarzania lub osoba, której dane  dotyczą, 
wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 ogólnego rozporządzenia ochrony danych wobec przetwarzania;
-  dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;-  dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się 
z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
c) wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO),
przysługuje  Pani/Panu  prawo  do  cofnięcia te j zgody w  dowolnym  momencie. Cofnięcie to  nie ma  wpływu na zgodność 
przetwarzania, którego    dokonano  na  podstawie  zgody   przed   jej  cofnięciem. W  sytuacji, gdy   przetwarzanie   danych 
osobowych  odbywa się na  podstawie  zgody  osoby, której  dane dotyczą, podanie  przez  Panią/Pana  danych osobowych
administratorowi ma charakter dobrowolny.

Podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  jest  obowiązkowe,  w  sytuacji  gdy  przesłankę  przetwarzania  danych
osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Niepodanie danych osobowych może skutkować
brakiem możliwości realizacji celów w jakich zbierane są dane osobowe lub brakiem możliwości zawarcia takiej umowy.

Podane  przez  Panią/Pana dane  nie  będą przetwarzane  w sposób zautomatyzowany,  ani  nie  będą profilowane.  Mogą
wystąpić  przypadki,  gdy  Administrator  przekaże  Pani/Pana  dane  osobowe  do  państwa  trzeciego  lub  organizacji
międzynarodowych, o każdym takim przypadku będzie Pani/Pan poinformowana/y.


