Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 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) [Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia
2016.05.04], dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych Ucznia oraz każdego z Opiekunów Prawnych jest Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Dwujęzycznymi Fundacji Szkolnej w Warszawie (01-043) przy ul. Okopowej 59. Dane osobowe
przetwarzane będą w celu:
1) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z prowadzeniem przez administratora
zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty [tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1457 z późn. zm.] oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe [tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.] (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
2) wewnętrznych celów administracyjnych administratora, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego
administratora danych osobowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
3) marketingu i promocji administratora, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego
wizerunku administratora danych osobowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
2. Korzystanie z usług administratora jest w pełni dobrowolne, jednakże jako szkoła administrator jest zobowiązany do
prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia
tożsamości Ucznia z wykorzystaniem jego danych osobowych.
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, tj.:
1) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych – przez okres do
czasu ich wypełnienia;
2) w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych administratora danych osobowych – przez okres do czasu
wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do
czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania przez któregokolwiek z Opiekunów Prawnych;
3) w zakresie marketingu i promocji administratora – przez okres do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie
przez któregokolwiek z Opiekunów Prawnych;
4) w zakresie rachunkowości – przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał
obowiązek podatkowy.
4. W związku z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych Opiekunów Prawnym i Ucznia, każdemu
z Opiekunów Prawnych przysługuje:
1) prawo dostępu do swoich danych lub Ucznia, na podstawie art. 15 RODO;
2) prawo do sprostowania swoich danych lub Ucznia, na podstawie art. 16 RODO;
3) prawo do usunięcia swoich danych lub Ucznia, na podstawie art. 17 RODO;
4) prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych lub Ucznia, na podstawie art. 18 RODO;
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych lub Ucznia, na podstawie art. 21 RODO;
6) prawo do przenoszenia swoich danych lub Ucznia, na podstawie art. 20 RODO.
5. W przypadkach, w których przetwarzanie danych osobowych Opiekunów Prawnych lub Ucznia odbywa się na
podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych któremukolwiek z Opiekunów
Prawnych przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
6. Jednym ze sposobów przetwarzania danych osobowych jest tzw. profilowanie. Dane osobowe Ucznia mogą podlegać
profilowaniu w celu analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów nauki Ucznia, w związku z odbywającymi się
konkursami, prowadzonymi rankingami oraz przyznawaniem nagród i stypendiów naukowych.
7. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy
bieżących sprawach dotyczących działalności administratora, jak również realizacji praw Ucznia, dane osobowe Ucznia
lub któregokolwiek z Opiekunów Prawnych mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
1) organowi prowadzącemu Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi Fundacji Szkolnej w Warszawie
(01-043) przy ul. Okopowa 59, tj. Fundacji Szkolnej z siedzibą w Warszawie (adres: ul Obrzeżna 12A; 02-691
Warszawa);
2) dostawcom usług zaopatrujących administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające
świadczenie usług edukacyjnych na rzecz Ucznia oraz zarządzanie administratorem (w szczególności dostawcom
usług teleinformatycznych, podmiotom świadczącym usługi pocztowe);
3) dostawcom usług wspierających administratora w obszarze marketingowym;
4) dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających administratora w dochodzeniu należnych roszczeń
(w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym).
8. Z uwagi na to, że korzystamy z usług innych dostawców, np. w zakresie wsparcia teleinformatycznego dane osobowe
Ucznia lub któregokolwiek z Opiekunów Prawnych mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. Zapewniamy,
że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę, zawierającą
standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.
9. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez administratora danych osobowych któregokolwiek z Opiekunów
Prawnych lub Ucznia narusza przepisy RODO, każdemu Opiekunowi Prawnemu przysługuje prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Ucznia lub Opiekuna Prawnego przez
administratora Opiekun Prawny może skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Liceum
Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi Fundacji Szkolnej w Warszawie (01-043) przy ul. Okopowej 59 pod
adresem e-mail: w.rosa@fundacjaszkolna.edu.pl

