KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) Administratorem danych osobowych jest: I Liceum Ogólnokształcące, ul. Tyrankiewiczów 11, 59-700 Bolesławiec,
którego przedstawicielem jest Dyrektor I LO w Bolesławcu.
2) Inspektorem ochrony danych w I Liceum Ogólnokształcące w Bolesławcu jest Mariusz Mendocha (kontakt: e-mail:
iod1@powiatboleslawiecki.pl, tel. 75 612 17 95).
3)

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zgodnie z
przepisami prawa.

4)

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2017 r.
poz.2198), ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) oraz rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i
placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1646).

5)

Odbiorcą danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa (w szczególności: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty, Okręgowa Komisja
Egzaminacyjna, Organ Prowadzący) oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na
podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych.

6)

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

7)

Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa przez okres podany w rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów.

8)

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

9)

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
11) W szkole rejestruje się dane osobowe za pomocą monitoringu (systemu kamer) wewnętrznych i na zewnątrz budynku w
celu zwiększenia bezpieczeństwa społeczności szkolnej oraz osób przebywających na terenie szkoły.
12) Podanie danych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do realizacji zadań oświatowych.

