
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Zakopane,................... 20......r. 

 

Liceum Ogólnokształcące im. Oswalda Balzera w Zakopanem 

34-500 Zakopane, ul. Słoneczna 1 
................................................................................................. 

    imię i nazwisko osoby, która przekazała dane osobowe 
 

................................................................................................. 

 adres  
 

................................................................................................. 

 

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

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:  

Marek Donatowicz, Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Oswalda Balzera w Zakopanem, 34-500 Zakopane, 
ul. Słoneczna 1; 

2. Inspektorem ochrony danych w Liceum Ogólnokształcącym im. Oswalda Balzera w Zakopanem jest:  

Pan Piotr Zięba (e-mail: iod.balzer@gmail.com) 
3. Administrator danych osobowych – dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Oswalda Balzera w Zakopanem - 

przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa: ustawa z dnia 14 grudnia 2016 

r. – Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.), ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela 

(Dz.U. z 2017 r., poz. 1189 z późn. zm.), ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 
108) oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw.  

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach wypełniania obowiązków prawnych ciążących na 

Liceum Ogólnokształcącym im. Oswalda Balzera w Zakopanem tj. wypełniania obowiązku prawnego, do którego 
zobowiązany jest administrator w zakresie prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, odprowadzania zaliczek na 

podatek dochodowy od osób fizycznych. 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcą Pani/Pana danych osobowych 

mogą być: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie 
organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

Inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Liceum Ogólnokształcącym im. Oswalda 

Balzera w Zakopanem przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest dyrektor Liceum 
Ogólnokształcącego im. Oswalda Balzera w Zakopanem. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 

4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w 
szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub 

cele statystyczne. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie 
wynikające z obowiązujących przepisów prawa, 

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia 

czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym 
momencie , bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z 

obowiązującym prawem. 

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r.; 

10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych 

osobowych stanowią odrębne przepisy prawa. 
11. Administrator nie będzie realizował zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

         zapoznałam/zapoznałem się 

 

………………………………………………………. 
                         pieczęć i podpis ADO 

……………………………………………………… 
          data i potwierdzenie odbioru pisma      


