
  KLAUZULA  INFORMACYJNA  RODO                                                                                                                                

DLA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH I UCZNIÓW    

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz                  
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w 

Bartoszycach, reprezentowane przez Dyrektora Szkoły, ul. Boh. Monte Cassino  9      11-200 Bartoszyce , adres e-

mail : lo@bartoszyce.info , numer telefonu : (89)762 28 59 ,        numer NIP:7431237839 , REGON:0001673472 .                                                                                    
Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii danych osobowych uczniów:  imię i 

nazwisko , data i miejsce urodzenia , adres zamieszkania , PESEL , imiona i nazwiska rodziców oraz ich : adresy 

zamieszkania , adresy poczty elektronicznej i numery telefonów , wizerunek ucznia – tylko w przypadku wyrażenia 

zgody rodziców na przetwarzanie wizerunku ich dziecka              

  dyrektor ( Administrator danych) Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Bartoszycach , powołał 

Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag 

dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i praw przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów o 

ochronie danych osobowych.     Dane kontaktowe : Edward Leonik , e-mail:  lo@bartoszyce.info 

  dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i             opiekuńczych, 

zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe, zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o 

systemie oświaty oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

  posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia ,ograniczenia 

przetwarzania , prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania ( możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się 

na podstawie zgody , anie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania danych ) 

  przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan , iż przetwarzanie 

danych osobowych dotyczących Pani/Pana lub dziecka , narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

  podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe natomiast 

danych fakultatywnych jest dobrowolne  

  pozyskane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów 

prawa. W szczególnych przypadkach na podstawie właściwie skonstruowanych, zapewniających bezpieczeństwo 

danym osobowym, umów powierzenia danych do przetwarzania, jeżeli jest to niezbędne do zobowiązań 

nałożonych na szkołę przez przepisy prawa. 

                                                                                     Dyrektor 

                                       Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Bartoszycach 
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