
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH  

W XXVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. TADEUSZA CZACKIEGO  

W WARSZAWIE 

 

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej 

Rozporządzeniem, informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w XXVII Liceum 

Ogólnokształcącym im. Tadeusza Czackiego w Warszawie, ul. Polna 5, jest dyrektor szkoły. 

2. Inspektorem ochrony danych jest pan Piotr Paczkowski, adres e-mail: 

dbfos.iod.oswiata@um.warszawa.pl 

3. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych w XXVII Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Czackiego w Warszawie oraz  

przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt –  mail: 

sekretariat@czacki.edu.pl, tel. 22 825 64 09. 

4. Administrator danych osobowych – dyrektor szkoły - przetwarza Pani/Pana dane osobowe 

na podstawie  obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie 

udzielonej zgody. 

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach: 

 wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na XXVII Liceum Ogólnokształcącym im. 

Tadeusza Czackiego w Warszawie; 

 w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie 

wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody. 

6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 4, odbiorcą 

Pani/Pana danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne uprawnione, którym powierzono 

dane do przetwarzania, oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na 

zlecenie organów władzy publicznej, wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego 

prawa (w tym m.in. organ prowadzący, organ nadzoru pedagogicznego, Okręgowa Komisja 

Egzaminacyjna, Librus, Vulcan, SIO, Zespół Opieki Zdrowotnej, jednostki samorządu 

terytorialnego). 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres wymagany aktualnymi przepisami prawa. 

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo 

do: dostępu do treści swoich danych, sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia ich 



przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne 

uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa. 

9. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie  zgody osoby 

na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO) przysługuje Pani/Panu 

prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym 

prawem. 

10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych 

osobowych w XXVII Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Czackiego w Warszawie 

przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego 

w sprawach ochrony danych osobowych.  

11. W sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, 

podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe.   

12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.  

 

 


