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Klauzula informacyjna dla Rodziców/Uczniów zgodna z RODO, tj.
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 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). Tekst mający znaczenie dla EOG, Dz.Urz. EU L 119, s.1 ze zm.),
do stosowania przez Komitet Studniówkowy II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana
Śniadeckiego w Kielcach

………………………………………………………………………..
imię i nazwisko Rodzica (Rodziców)/Ucznia

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przewodnicząca Komitetu
Studniówkowego II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Śniadeckiego w Kielcach,
ul. Śniadeckich 9, 25 – 366 Kielce, zwane dalej ,,liceum” – Pani Aneta Kaczmarska.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z organizacją
Studniówki Uczniów liceum w 2019 r., na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, tj. na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), a także art. 6 ust. 1 lit. c) oraz 9 ust. 2 lit. a) RODO;
Dane osobowe wskazane w pkt.2 ) będą przetwarzane wyłącznie w celu związanym z
organizacją studniówki 2019 uczniów liceum oraz mogą zostać powierzone w sposób
zgodny z prawem podmiotom współpracującym bądź realizującym usługi na rzecz
studniówki 2019
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Administrator oraz te podmioty, którym
obowiązek przekazywania danych wynika wprost z obowiązujących przepisów prawa, a
także podmioty świadczące na rzecz Administratora np. usługi księgowe, transportowe,
kurierskie i pocztowe;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do zakończenia i
ostatecznego rozliczenia studniówki Uczniów liceum 2019;
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
w dowolnym momencie; Prawo do usunięcia danych nie dotyczy sytuacji gdy
Administrator przetwarza dane w oparciu o prawny obowiązek opisany w pkt. 2)
informacji.
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO;
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych, o których mowa w pkt. 2 jest
dobrowolne.
podpis Rodzica (Rodziców)/Ucznia został złożony w mojej obecności
………………………………

data i podpis Rodzica (Rodziców)/Ucznia

……………………………………………
podpis Administratora bądź osoby działającej w jego imieniu
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