
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 LXVIII Liceum 

Ogólnokształcącym im. T. Chałubińskiego jest:  

Dyrektor LXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. T. Chałubińskiego, ul. Narbutta 31, 02-536 

Warszawa. 

Dane kontaktowe do Administratora:  e-mail: lo68@edu.um.warszawa.pl lub tel. 22 646 52 76 

 

2. Inspektor ochrony danych osobowych w LXVIII Liceum Ogólnokształcącym im. T. Chałubińskiego 

w Warszawie zostanie wyznaczony do 31 lipca 2018 r. 

 

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

a) realizacji praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym: 

 realizacji procesu kształcenia, 

 dokumentacji przebiegu nauczania, 

 wypełniania obowiązków prawnych ciążących na szkole w zakresie wymaganym ustawą 

Prawo oświatowe i ustawą o systemie oświaty, 

 zapewniania bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. 

w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach 

informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami. 

 przekazania danych  – jeśli będzie to konieczne - aby Administrator mógł świadczyć usługi, 

przy czym dane te będą przekazywane wyłącznie osobom i podmiotom, których 

Administrator upoważni i którym zleci czynności przetwarzania danych, lub też wynikać to 

będzie  z obowiązku ustawowego Administratora, 

b) promocji szkoły (upublicznienie wizerunku na stronie internetowej szkoły i portalach 

społecznościowych) – na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, które jest 

dobrowolne.  Zgoda może być cofnięta w każdym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem. 

 

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

Państwa/uczniów danych osobowych będą:  

 

a)  Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu m. st. Warszawy, 

b)  Kuratorium Oświaty w Warszawie, 

c)  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie, 

d)  Firma VULCAN sp. z o.o.  

e)  Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 7 w Warszawie, 

f)  Zmodernizowany System Informacji Oświatowej, 

        g)  Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. 
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5. Państwa/uczniów dane osobowe będą przechowywane przez okres przez okres ustalony na 

podstawie przepisów archiwalnych, a w przypadku danych osobowych podanych dobrowolnie – 

do czasu wycofania Państwa zgody, lecz nie dłużej niż przez okres ustalony na podstawie 

przepisów archiwalnych. 

 

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 powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych 

przez Administratora, przysługuje Państwu/uczniowi prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 

 

8. 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. 

 

9. Państwa/uczniów dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. 

 

 

 

 

     ……………………………………………………………………………………………… 

                    (data i podpis) 

 


