
 

KLAUZULA I ZGODA NA WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH:  

IMIENIA I NAZWISKA ORAZ WIZERUNKU I PUBLIKACJĘ ZDJĘĆ  

 

Zgodnie z art. 13 RODO (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     
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanego 
dalej „Rozporządzeniem” lub „RODO” informuję, iż: 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki 

z  siedzibą w Legnicy przy pl. Klasztornym 7, 59-220 Legnica, NIP:  691-10-71-404 REGON: 390110628 

telefon kontaktowy: 76 8622758, adres poczty elektronicznej: szkola@1liceum.pl 

2) Administrator danych osobowych informuje, iż został powołany Inspektor ochrony danych osobowych, 

którego funkcję pełni Pan Krzysztof Greszczuk. Kontakt z Inspektorem jest możliwy za pośrednictwem 

poczty elektronicznej, adres e-mail: iod@valven.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych, 

wskazany powyżej. 

3) Dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przetwarzane w związku z umieszczeniem zdjęć na szkolnej 

stronie www/faceboku zgodnie z wyrażoną zgodą z art. 6 ust. 1 lit. a na: 

- przetwarzanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, wizerunku, 

- nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku na podstawie art. 81 ust. 1 Ustawy o prawie autorskim (Dz.U. 

1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.). 

4) Zgodę na przetwarzanie danych Pani/ Pana dziecka można odwołać w dowolnym momencie składając 

pisemne oświadczenie u Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany adres        

e-mail: szkola@1liceum.pl  Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie wyrażonej przez Panią/ Pana zgody przed jej cofnięciem. 

5) Dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przetwarzane do momentu wycofania wyrażonej zgody. 

6) Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie 

przepisów prawa, podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie 

stosownych umów powierzeń. 

7) W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące prawa: 

 prawo dostępu do danych osobowych w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (art. 15 RODO), 

 prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane                  
są nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO), 

 prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w ogólnym rozporządzeniu 
o ochronie danych osobowych (art. 17 RODO), 

 prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych               
w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (art. 18 RODO), 

 prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadkach określonych w ogólnym rozporządzeniu        
o ochronie danych osobowych (art. 20 RODO). 

8) Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

9) Dane osobowe nie są przetwarzane przez Administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie        

są poddawane profilowaniu. 

10) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

 


