
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji nauki  

w III Liceum Ogólnokształcącym w Rudzie Śląskiej 

 KLAUZULA INFORMACYJNA  

Na podstawie: art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwane dalej 

w skrócie „RODO”, informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych w ramach realizacji nauki jest: III Liceum Ogólnokształcące  

z siedzibą w 41-707 Ruda Śląska ul. Oświęcimska 90, reprezentowane przez Dyrektora szkoły, 

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy poprzez emaila iod.lo3@liceum3.pl lub za 

pośrednictwem danych kontaktowych szkoły; należy pamiętać, iż dane te służą wyłącznie do 

kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych, 

      Inspektor ochrony danych nie posiada i nie udziela informacji dotyczących przebiegu procesu nauki 

ucznia w szkole oraz osiągniętych wyników w nauce. 

3. Dane osobowe przetwarzane są w celach: 

 związanych z podejmowanymi przez szkołę działaniami dydaktycznymi, wychowawczymi, 

opiekuńczymi i promocyjnymi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c), e) oraz art. 9 ust. 2 lit. g) RODO, 

 w innych przypadkach dane osobowe Uczniów przetwarzane będą wyłącznie na podstawie 

wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określanym w treści zgody, która może zostać 

odwołana w dowolnym czasie, na podstawie art. 6 ust. 1 li a) 

4. dane osobowe mogą być przekazywane: 

 podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, 

 dostawcom systemów informatycznych, 

 podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu administratora na podstawie umowy 

powierzenia danych osobowych, 

 operatorom pocztowym i kurierom, 

 podmiotom lub organom, którym dane mogą być też przekazane na podstawie zgody lub 

upoważnienia rodzica lub opiekuna prawnego ucznia albo pełnoletniego ucznia, 

5. dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania nauki ucznia, po tym okresie dane będą 

przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres wynikający z aktualnie 

obowiązujących przepisów prawa. 

6. rodzicom lub opiekunom prawnym ucznia albo pełnoletniemu uczniowi przysługuje prawo dostępu 

do treści danych osobowych ucznia oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli 

przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem -  na zasadach określonych przepisami RODO, 

7. rodzicom lub opiekunom prawnym ucznia albo pełnoletniemu uczniowi, przysługuje prawo 

wniesienia skargi, zgodnie z art. 77 RODO, do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO,  

8. obowiązek podania danych wynika z właściwych przepisów prawa, w tym Ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) w szczególności art. 149,  Ustawy 

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1457 z zm.), Rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez 

publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności 

wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1646) 

9. podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich 

profilowania, 

10. III Liceum Ogólnokształcące nie przewiduje wykorzystania danych w celach innych niż w związku  

z działaniami dydaktycznymi, wychowawczymi, opiekuńczymi i promocyjnymi. 
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