
KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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  zostałam(em) poinformowana(y) i przyjmuję do wiadomości: 

1. Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza 

Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej (dalej Liceum), e-mail: 1lo.dabrowa@gmail.com; 

2. Kontakt do inspektora ochrony danych: nr tel. 14 642-23-94, e-mail: iodo@lo-dabrowa.tarnow.pl; 

3. Podane dane osobowe będą na podstawie niniejszej zgody przetwarzane przez administratora przez okres rekrutacji 

do placówki i realizacji działalności dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczej wobec dziecka, którego dane 

dotyczą oraz jego rodziców/prawnych opiekunów. Będą również przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  w/w 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie- Prawo 

oświatowe  z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. , Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. (Dz. U. z 

2017r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w 

placówce; 

4. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych przepisów 

prawa lub działających na zlecenie administratora, tj. podmiot świadczący usługi informatyczne lub serwisujące 

programy służące do realizacji celów statutowych szkoły np. e-dziennik; 

5. Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do 

przenoszenia danych; 

6. Ponadto, przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, chyba, że potrzeba dalszego 

przetwarzania wynika z przepisów prawa. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem; 

7. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu do Państwa 

trzeciego, ani organizacji międzynarodowych; 

8. Dodatkowo, przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, jeżeli uznam, że podane przeze mnie dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami 

obowiązującego prawa; 

9. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do realizacji wyżej wymienionych 

celów; 

10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

 

 

………………………………………. 

podpis kandydata 

.……………………………………………. 

podpis ojca (prawnego opiekuna) 

 

.……………………………………………. 

podpis matki (prawnego opiekuna) 

 

 

………………………………………………….. 

(miejscowość,  data) 
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