1. Klauzula informacyjna dla rodziców (klientów szkół i placówek oświatowych)
Treść klauzuli
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego
im. Tadeusza Kościuszki z siedzibą w Koninie (62-500) przy ul. Mickiewicza 14
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@konin.um.gov.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań placówki na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ustawy z dnia 14.12.2016 Prawo oświatowe
(Dz.U. 2017 poz. 59, poz. 2203 oraz 2018 poz. 650) wraz z ustawą z 14.12.2016 r. Przepisy
wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 60, poz. 2203) i aktami
wykonawczymi; rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 28.08.2017 r. zmieniającego
rozporządzenie
w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem
społecznym oraz ustaw: Kodeks Pracy - ustawa z 26.06.1974 Dz.U. 2018 poz. 108 z późn. zm.,
Karta Nauczyciela - ustawa z 26.01.1982 r. (Dz. U. 2017 poz. 1189 oraz poz. 2203), ustawa
z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych Dz.U. 2016 poz. 902 z późn. zm.), ustawa
z 04.03.1994 z zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( Dz.U. 2016 poz. 800), ustawa
z 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej
(Dz.U. 2016 poz. 2217), ustawa o finansowaniu zadań oświatowych z dn. 27.10.2017 r.
( Dz.U. 2017 poz. 2203)
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa,
zgodnie z instrukcją kancelaryjną
6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo
do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem - ustawa z dnia
14.12.2016 Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59 , poz. 2203 oraz 2018 poz. 650) wraz
z ustawą z 14.12.2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz.
60, poz. 2203) i aktami wykonawczymi; rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
z 28.08.2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia,
wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie
i zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz ustaw: Kodeks Pracy - ustawa z 26.06.1974
Dz.U. 2018 poz. 108 z późn. zm.; Karta Nauczyciela - ustawa z 26.01.1982 r. (Dz.U. 2017 poz.
1189 oraz poz. 2203); ustawa z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych Dz.U. 2016 poz.
902 z późn. zm.); ustawa z 04.03.1994 z zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
( Dz.U. 2016 poz. 800); ustawa z 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla
pracowników sfery budżetowej (Dz.U. 2016 poz. 2217); ustawa o finansowaniu zadań
oświatowych z dn. 27.10.2017 r.( Dz.U. 2017 poz. 2203) jest obligatoryjne.

