KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych orazz 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, zwanego dalej RODO, informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz Państwa dzieci jest Niepubliczne Liceum
Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostw Sportowego Polskiego Związku Koszykówki
we Władysławowie, z siedzibą 84 – 120 Władysławowo ul. Żeromskiego 52.
2. Przetwarzanie danych osobowych rodziców / prawnych opiekunów i danych ucznia gromadzone są
jedynie dla celów związanych z:
a) procedurą rekrutacyjną i dalszym procesem edukacyjnym;
b) w przypadku przyjęcia do szkoły w celu prowadzenia działalności statutowej szkoły, prowadzenia
księgi uczniów, monitorowania postępów procesu nauczania.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu oraz zakresie niezbędnym do jego realizacji na podstawie:
a) ustawy o systemie oświaty;
b) ustawy Prawo oświatowe;
c) ustawy o systemie informacji oświatowej;
d) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne
przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji;
e) aktów prawnych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
f) zgody osoby, której dane dotyczą (dotyczy wizerunku).
4. Dane osobowe mogą zostać udostępnione osobom, których dane dotyczą, osobom upoważnionym
przez Administratora oraz podmiotom, którym zlecimy przetwarzanie danych oraz organom
i instytucjom publicznym.
Udostępniamy pozyskane dane osobowe innym podmiotom tylko w uzasadnionych przypadkach,
na podstawie i w granicach prawa. Przykładem takich Instytucji jest np. Ministerstwo Edukacji
Narodowej, Kuratorium Oświaty, Urząd Miasta, Policja.
5. Zebrane dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres uregulowany w przepisach prawa
oraz w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania. Jeżeli podstawą przetwarzania danych
osobowych jest zgoda, wówczas dane osobowe mogą być przetwarzane, aż zgoda nie zostanie
odwołana. W przypadku przetwarzania danych, których podstawą jest wypełnianie przez ucznia
obowiązku szkolnego dane mogą być przetwarzane tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji
obowiązku nauki oraz przez ustawowy okres archiwizowania powierzonych danych.
6. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym
we Władysławowie mają prawo do:
a) dostępu do swoich danych i ich sprostowania, ograniczenia lub usunięcia;
b) wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych;
c) przenosić swoje dane do innego administratora;
d) cofnąć w dowolnym momencie wyrażoną zgodę;
e) wnieść skargę do organu nadzorczego w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy RODO.

7.

8.
9.

Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji procesu rekrutacji i nauczania i jest wymogiem
ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego, a konsekwencją
niepodania tychże danych osobowych będzie brak możliwości rozpoczęcia i realizacji procesu
rekrutacji i dalszego kształcenia ucznia.
Dane osobowe NIE są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.
W Ośrodku OPO Cetniewo rejestruje się dane osobowe za pomocą monitoringu (systemu kamer)
wewnątrz i na zewnętrz budynków w celu zapewnienia porządku publicznego oraz ochrony osób i
mienia w budynkach i na terenie ośrodka.
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