
Klauzula informacyjna

Przetwarzanie danych osobowych w V Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Toruniu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spr awie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II, z siedzibą przy ul. 
Sienkiewicza 34 w Toruniu, reprezentowane przez Dyrektora Szkoły.

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacji Państwa praw mogą Państwo kontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mailowo: rodo1@tcuw.torun.pl, telefonicznie: 56 611 89 92 lub pisemnie na
adres: Pl. Św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń.

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, 
zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów prawa, zawartych umów lub na podstawie udzielonej 
zgody. W szczególności:

a) art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w
przekazywanych formularzach zgody, w tym w celu promowania działalności placówki oraz osiągnięć i umiejętności
ucznia,  a  także  w celu  zapewnienia  udziału  w  zajęciach  dodatkowych  czy  korzystania  z  pomocy  psychologiczno-
pedagogicznej,

b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
placówce,  w  tym w związku  z  realizacją  celów dydaktycznych,  wychowawczych  i  opiekuńczych  placówki  w celu
wykonania obowiązków prawnych nałożonych art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z
2017 r., poz., 59),

c) art. 6 ust.1 lit. e RODO, tj. wykonywanie przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub 
sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi

d) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez placówkę,  w tym w związku ze stosowaniem monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa
uczniów, pracowników i mienia placówki.

5. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie 
przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

6. Podanie  przez  Państwa  danych  osobowych  jest  obowiązkowe  w  sytuacji,  gdy  przesłankę  przetwarzania  danych
osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Konsekwencją niepodania danych osobowych
będzie brak możliwości realizacji celu ustawowego.

7. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami Państwa danych osobowych mogą
być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów 
władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z V Liceum Ogólnokształcącym przetwarzają 
dane osobowe, dla których Administratorem jest V Liceum Ogólnokształcące, reprezentowane przez Dyrektora Szkoły.

8. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym 
czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) prawo do przenoszenia i aktualizacji danych;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

10. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych
osobowych (art.  6 ust.  1 lit  a  RODO),  przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej  zgody w dowolnym momencie.
Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z
obowiązującym prawem.
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11. Dane  osobowe  mogą  być  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany,  w  tym  również  w  formie  profilowania.
Podejmowanie  decyzji  w  sposób  zautomatyzowany  ma  miejsce  w  przypadku  rekrutacji  uczniów  do  V  Liceum
Ogólnokształcącego. Podczas analizy brane są pod uwagę dane osobowe wskazane w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe oraz dane pozwalające na ocenę spełnienia kryteriów ustalonych przez organ prowadzący na podstawie
art. 131 cytowanej ustawy. Profilowanie może odbywać się m.in. ze względu na wiek, płeć, poziom znajomości języka
obcego lub wybrane zajęcia sportowe.

12. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w V Liceum Ogólnokształcącym, Państwa
danych  osobowych,  przysługuje  Państwu  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  właściwego  w sprawach
ochrony danych osobowych.

13. Szczegółowych informacji dotyczących złożenia żądania udziela Inspektor Ochrony Danych. W celu złożenia żądania
związanego z wykonaniem praw należy skierować wniosek na adres mailowy: rodo1@tcuw.torun.pl     lub na adres Pl. Św.
Katarzyny  9,  87-100 Toruń.  Przed  realizacją  Państwa uprawnień  będziemy musieli  potwierdzić  Państwa  tożsamość
(dokonać Państwa identyfikacji).
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