
 

KLAUZULA INFORMACYJNA  
Zgodnie z wymogami 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) tzw. „RODO”, informujemy, że:  

 

Administrator 
Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku.  

Z administratorem można skontaktować się poprzez email: lo1@gizycko.edu.pl telefonicznie pod numerem 874282230 lub 

pisemnie na adres korespondencyjny: I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego, ul. Traugutta 1, 11-500 Giżycko. 

 

Inspektor Ochrony Danych 
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, Izabelę Kraśniewską, z  którą można się kontaktować w sprawach 

przetwarzania danych osobowych pod adresem email: ikrasniewska.oda@wp.pl  

 

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych 
Administrator przetwarza dane osobowe w celu: 

- wykonywania umów oraz realizacji czynności przed ich zawarciem; 

- wypełnienia ciążącego na nim obowiązku prawnego; 

- ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą; 

- wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym; 

- wypełnienia innych ról przewidzianych dla placówek oświatowych; w szczególności: Ustawy o systemie oświaty, Karty 

Nauczyciela i Prawa Oświatowego i realizacji zadań statutowych szkoły; Przetwarzanie danych osobowych w innych celach i w 

zakresie szerszym niż określony w ww. przepisach odbywać się będzie wyłącznie na podstawie innych przepisów prawa lub 

dobrowolnie wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. 

 

Odbiorcy danych osobowych 
Odbiorcami danych osobowych mogą być: 

- inni administratorzy w związku z realizacją ich własnych celów na podstawie przepisów prawa; 

- inne podmioty na podstawie zawartych przez administratora stosownych umów/porozumień; 

 

Okres przechowywania danych osobowych 
Dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony w przepisach dot. obowiązku szkolnego, a w przypadku danych 

fakultatywnych – do czasu wycofania zgody. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o 

okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń 

lub obrony przed takimi roszczeniami. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami 

prawa, w tym instrukcją kancelaryjną. 

 

Prawa osób, których dane dotyczą 
Osobom, których dane Administrator przetwarza przysługuje (z zastrzeżeniem przepisów prawa): 

1) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO); 

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych (art. 16 RODO); 

3) ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO) 

4) prawo do usunięcia danych osobowych (art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO); 

5) prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO); 

6) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO). 

7) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano przed jej wycofaniem. 

8) prawo wniesienia skargi na przetwarzanie niezgodne z przepisami prawa do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

na adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2. 

 

Informacja dotycząca obowiązku podania danych osobowych 
W sytuacji, gdy podstawą przetwarzania jest przepis prawa, podanie danych osobowych jest obowiązkowe. W sytuacji 

przetwarzania danych w ramach umów lub w celu ich zawarcia podanie danych jest konieczne. W przypadku przetwarzania na 

podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 
Przetwarzane dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz nie podlegają 

profilowaniu. Administrator nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego. 
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