
 

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych  
dla uczniów Liceum Ogólnokształcącym im. Oswalda Balzera w  Zakopanem 

 
W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), 
informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych: 
1. Administratorem danych osobowych jest: Liceum Ogólnokształcące im. Oswalda Balzera z siedzibą przy ul. 
Słonecznej 1, 34-500 Zakopane, tel. 182014620, e-mail: lo.balzer@gmail.com 
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  pod adresem email: iod@balzer.pl 
3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na 
podstawie udzielonej zgody. 
4. Dane osobowe przetwarzane będą w celach: 
• wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Liceum Ogólnokształcącym im. Oswalda Balzera w Zakopanem - 
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, m. in. w związku z ustawą Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.), 
• realizacji zawartych umów, 
• podstawą do publikacji danych osobowych uczniów w postaci wizerunku (zdjęcia, nagrania) na stronie internetowej 
szkoły, tablicach informacyjnych, portalach społecznościowych (w ramach profilu szkoły), materiałach promocyjnych i 
publikacjach szkolnych jest wyrażona przez nich dobrowolnie zgoda - art. 6 ust. 1lit. a)  RODO 
• realizowania przez szkołę zadań publicznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, m.in. umieszczanie na tablicach 
informacyjnych prac artystycznych uczniów w celu ich wyróżnienia za szczególne osiągnięcia. 
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 4 odbiorcami danych osobowych mogą być: 
• osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków 
służbowych; 
• podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności związane z koniecznością przetwarzania danych 
(podmioty przetwarzające), 
• podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 
6. Prawa osób, których dane dotyczą:  
•żądanie od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych, 
• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 
• przenoszenia danych, 
• wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-
193 Warszawa), 
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, 
w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. 
8. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa. 
9. Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane 
profilowaniu. 
10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, 
podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 
11. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych 
stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 
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