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Zgodnie z art. 13 i art. 7 ust. 3 informuję, iż:

  

1) administratorem  danych osobowych jest Liceum Ogólnokształcące im. Henryka
Sienkiewicza w  Nowej Rudzie os. Piastowskie 17, 57 – 400 Nowa Ruda; NIP 885 –  101-10-54,
reprezentowany przez dyrektora Roberta Zynkowskiego, tel.  74 872 2577.

  

2) z inspektorem ochrony danych można kontaktować się wysyłając wiadomość na adres
iod@koptyra.pl,

  

3) dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  

- realizacji  zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych na podstawie  wynikającej z
art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 14  grudnia 2016 r. prawo oświatowe,

  

- realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora  na podstawie wynikającej z art. 6 ust. 1 lit. c RODO (monitoring
wizyjny, archiwizacja dokumentów),

  

- realizacji zadań objętych wyrażoną zgodą rodzica (pełnoletniego ucznia), na podstawie
wynikającej z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 

  

4) dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów,
dane objęte zgodą do czasu cofnięcia zgody,

  

5) ma  Pan/i prawo do dostępu do treści danych osobowych dziecka oraz ich  sprostowania,
żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do  przenoszenia danych, wniesienia
sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym  momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania (jeżeli  przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na 
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podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  

6) ma  Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu  Ochrony
Danych Osobowych, w razie uznania przez Panią/Pana, że  przetwarzanie danych osobowych
dotyczących dziecka narusza RODO,

  

7) podanie  (przez Pana/Panią) danych osobowych dziecka jest warunkiem ... (np.  ustawowym,
umownym, warunkiem zawarcia umowy, itp.), a konsekwencją  niepodania tych danych będzie
..." (określić ewentualne konsekwencje  niepodania danych; nie ma obowiązku zawarcia tej
części, gdy podanie  danych jest całkowicie dobrowolne)

  

8) dane  osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych oraz nie będą 
przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane (jeśli  natomiast takie
operacje będą wykonywane, należy je opisać w zrozumiały  sposób).
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