Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Liceum
Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Wołowie
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, dalej: RODO), informujemy
o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Wołowie,
Plac Jana III Sobieskiego 2, 56-100 Wołów, tel: 71 389 27 59.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: adres e-mail: iod@lowolow.pl lub listownie na adres: Liceum Ogólnokształcące
im. Mikołaja Kopernika w Wołowie, Plac Jana III Sobieskiego 2, 56-100 Wołów.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu niezbędnym do prowadzenia działalności dydaktycznowychowawczej oraz wykonywania czynności związanych z organizacją pracy szkoły, w tym realizacji zadań wynikających
z nałożonych na naszą placówkę obowiązków określonych m.in.: w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo
oświatowe oraz ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty.
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
a) art. 6 ust.1 lit c RODO;
b) art. 6 ust.1 lit a RODO;
c) art. 6 ust.1 lit b RODO.
5) W związku z przetwarzaniem danych odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
-podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,
-podmioty wykonujące zadania zlecone przez Administratora, w szczególności: dostawcy usług IT, podmioty świadczące
usługi prawnicze, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z jego
poleceniami.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 3,
a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Jeżeli dane
osobowe były przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody i nie ma innej podstawy prawnej
przetwarzania, dane zostaną usunięte po wycofaniu przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie.
7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
- prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
- prawo do żądania sprostowania i uzupełnienia swoich danych osobowych,
- prawo do żądania niezwłocznego usunięcia danych,
- prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych.
8) W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do
cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9) Jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, ma Pani/Pan prawo do
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w przypadku gdy przesłankę przetwarzania danych
osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta umowa. Gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie
Pani/Pana zgody, podanie tych danych jest dobrowolne.
11) Pani/Pana dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie podlegają profilowaniu ani udostępnianiu do
państw trzecich.

