
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) — 

zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż : 

 

1. Administratorem Państwa/uczniów danych osobowych przetwarzanych w Liceum 

Ogólnokształcącym im. Wojska Polskiego jest: Liceum Ogólnokształcące im. Wojska 

Polskiego, ul. Chemików 1, 05 – 100 Nowy Dwór Mazowiecki reprezentowane przez 

dyrektora szkoły 

 

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Liceum Ogólnokształcącym im. Wojska 

Polskiego w Nowym Dworze Mazowieckim jest pani Iwona Lewandowska adres email: 

iod@liceum-ndm.pl 

 

3. Państwa/uczniów dane osobowe przetwarzane będą w celu: 
 

 prowadzenia działalności dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczej szkoły 

 prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, 

 wypełniania obowiązków prawnych ciążących na szkole w zakresie wymaganym 

ustawą Prawo oświatowe i ustawą o systemie oświaty 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcą Państwa/ 

uczniów danych osobowych będą: 

a) Wydział Obsługi Szkół i Edukacji w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze  

Mazowieckim 

b) Kuratorium Oświaty w Warszawie 

c) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie 

d) Firma VULCAN sp. z o.o. 

e) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowym Dworze Mazowieckim 

f) Zmodernizowany System Informacji Oświatowej 

g) Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej 

h) Komitety Olimpiad i Konkursów Przedmiotowych 

i) ARTIXEN sp. z o.o. (administrator sieci komputerowej) 

j) Firma AWRET – sprawująca nadzór techniczny nad sprzętem komputerowym 

 

5. Państwa/uczniów dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

celów wymienionych w pkt 3, a po tym czasie przez okres wymagany aktualnymi przepisami 

prawa. 

 

6. W związku z przetwarzaniem Państwa/uczniów danych osobowych przysługuje 

Państwu/uczniom prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia 

sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących 



przepisów prawa. 

 

7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 

lit a RODO, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje 

Państwu/uczniowi prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na 

zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

z obowiązującym prawem. 

Dane przetwarzane z mocy prawa, mogą być przetwarzane nawet po wycofaniu zgody. 

 

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych 

osobowych w Liceum Ogólnokształcącym im. Wojska Polskiego przysługuje 

Państwu/uczniowi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego 

w sprawach ochrony danych osobowych. /Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych/ 

ul. Stawki 2, 00-192 Warszawa 

 

9. Podanie przez ucznia lub jego prawnego opiekuna danych osobowych nie jest 

obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym realizację obowiązku nauki przez 

ucznia oraz realizację celów wymienionych w pkt 3 

 

10. Państwa/uczniów dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i będą 

profilowane. 

 

 

zapoznałam/zapoznałem się  

 

…………………………………  

                                                                                                     Data, imię i nazwisko 


