
Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym 

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 informuję, iż: 
 

1.  Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Liceum Sztuk Plastycznych  
w Gronowie Górnym, ul. Szafirowa 12; 82-310 Elbląg, reprezentowana przez: Dyrektora Szkoły. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych p. Andrzej Wiśniewskiego z którym 
można się skontaktować za pomocą poczty e-mail: iod@secureservices.pl; 

3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a,b i c ogólnego rozporządzenia  
o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO); 

4. Dane osobowe przetwarzane są w celach: 

 wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na placówce szkolnej; 
 realizacji umów zawartych z kontrahentami oraz wykonawcami prac, zleceń, umów; 
 w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są  

na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.  

5. Administrator danych osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom 
na podstawie i w granicach prawa. 

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu jaki jest niezbędny do tego, aby 
osiągnąć założony cel przetwarzania danych niezbędny do realizacji obowiązku lub usługi  
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym 
przepisów archiwalnych. 

7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 
do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano  
na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Posiadają Państwo prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
gdy przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa, narusza przepisy o ochronie 
danych osobowych. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może 
skutkować odmową zawarcia umowy. 


