
 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych  

(UCZEŃ PEŁNOLETNI) 

 

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. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1 ze zm.) - zwanego dalej RODO, informujemy, że: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Kolnie 

z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 34, 18-500 Kolno, nr telefon (86) 278 26 61, adres email: zsp@powiatkolno.pl 

2. W sprawie sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Panu/ Pani uprawnień można 

kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@powiatkolno.pl 

3. W ramach wykonywania ustawowych obowiązków nasza placówka przetwarza dane osobowe uczniów, ich 

rodziców lub opiekunów prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), art. 9 ust. 2 lit. g) RODO, czyli wypełnienia 

przez szkołę obowiązku, w ściśle określonych celach oraz zakresie, na podstawie konkretnych przepisów prawa. 

Przepisy te znajdują się przede wszystkim w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w ustawie z dnia 

14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe. 

W niektórych przypadkach podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów, ich rodziców lub opiekunów 

prawnych jest zgoda tj. art. 6 ust. 1 a),  art. 9 ust. 2 lit. a) RODO. Zgoda taka może dotyczyć np. przetwarzania 

danych osobowych w zakresie wizerunku, osiągnięć ucznia. 

4. Placówka nie przekazuje danych osobowych do państwa trzecich i organizacji międzynarodowych, chyba że 

pozyska na to odpowiednią zgodę. 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, dane osobowe Pana/ Pani mogą być udostępniane 

innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być: 

a. podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 

b. podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). 

6. Dane osobowe Pana/ Pani będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, w tym 

również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.  

7. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych ma Pan/Pani prawo do: 

a. dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO); 

b. sprostowania nieprawidłowych danych (art. 16 RODO; 

c. żądania usunięcia danych (art. 17 RODO) w przypadku gdy: 

- dane osobowe są przetwarzanie niezgodnie z prawem, 

- dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa, 

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych została cofnięta i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania 

danych, 

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 

d. żądania ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO); 

e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO); 

f. przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na zasadach przewidzianych 

w art. 20 RODO. 

8. W przypadku, w którym przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Panu/Pani 

prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami 

prawa. 

10. Podanie Pana/Pani danych osobowych w zakresie danych przewidzianych w przepisach prawa jest obowiązkiem 

ustawowym. Niepodanie danych wiązać się będzie z brakiem możliwości realizacji celów nałożonych na szkołę 

przez przepisy prawa.  

W przypadku zgód, podanie danych osobowych jest dobrowolne.  

11. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

12. Budynek placówki jest monitorowany w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony 

mienia szkoły. Zapis z monitoringu wizyjnego przetwarzany jest przez okres  nie przekraczający okresu 1 miesiąca. 


