KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
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 (RODO),
informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Liceum Ogólnokształcące
im. M. Konopnickiej w Legionowie z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 26 , tel. 22 7742724.
2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przetwarzanie
Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie: art. 6 ust. 1 RODO w związku z:
- ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w celu wypłaty stypendium przyznanego przez
Prezesa Rady Ministrów jak również stypendium Starosty Legionowskiego za wyniki w nauce,
- Uchwałą Nr 247/XL/2006 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 27 kwietnia 2006 r. w celu wypłaty
przyznanej Nagrody Starosty Legionowskiego,
- Uchwałą Nr 119/XX/2008 Rady Powiatu W Legionowie z dnia 29 maja 2008 r. w celu wypłaty
przyznanego stypendium Starosty Legionowskiego dla finalistów lub laureatów konkursów oraz
uczestników olimpiad przedmiotowych.
3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji w/w celu.
4. Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w Liceum Ogólnokształcącym
im. M. Konopnickiej w Legionowie - adres e-mail: jczauderna@volvox.pl.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: od zebrania do czasu wskazanego w
Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, tj. do 5 lat.
6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
8. Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane, między innymi następującym
grupom odbiorców danych: administracja publiczna, policja, sądy, prokuratury, ZUS, KRUS,
komornicy sądowi, urzędy skarbowe, podmioty prowadzące rachunki płatnicze, banki i spółdzielcze
kasy oszczędnościowo-kredytowe, pracodawcy, zakłady karne oraz operator pocztowy, podmiot
realizujący obsługę kasową, firmy świadczące usługi w zakresie oprogramowania. Decyzje związane z
przetwarzaniem danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

