
INFORMACJA  DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH               
Rodzice i uczniowie pełnoletni 

  
 

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 95/46WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych osobowych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) — zwanym dalej RODO, informuję, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana/dziecka danych osobowych jest VI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza 

Reytana, 02-587 Warszawa, ul. Wiktorska 30/32, tel. 22  844 13 68, e-mail: sekretariat@reytan.edu.pl , 

reprezentowane przez Dyrektora Szkoły (dalej: Administrator)  

2. W kwestiach dotyczących przetwarzania danych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych Osobowych na adres e-mail: srudowski.iod@dbfomokotow.pl lub pisemnie na adres 

Administratora wskazany w punkcie 1 z dopiskiem IOD. 

3. Pani/Pana/dziecka dane osobowe będą przetwarzane na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe, ustawie z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty oraz w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, 

opiekuńczych i wychowawczych w szkole. W pozostałym zakresie na podstawie udzielonej przez 

Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a i ewentualnie art. 9 ust. 2 lit. a  RODO). 

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wskazanych w przepisach prawa jest konieczne do 

realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Nie podanie danych spowoduje brak możliwości  

realizowania zadań przez placówkę względem ucznia. Podanie danych wykraczających poza wskazane 

w przepisach prawa  jest dobrowolne. 

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

danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie 

poprzez zawiadomienie Administratora. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

6. Pani/Pana/dziecka dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu dla 

jakiego zostały zebrane oraz po tym okresie zgodnie z przepisami archiwizacji określonymi w ustawie z  

dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzeniem Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 

wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.  

7. Odbiorcą Pani/Pana/dziecka danych osobowych mogą być: 

a) organy administracji publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na 

zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i celach, które wykonują z przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa,  

b) podmioty, które przetwarzają Pani/Pan/dziecka dane osobowe w imieniu administratora na 

podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.  

8. Pani/Pana/dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji 

międzynarodowych.  

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

       dostępu  do  treści swoich/dziecka danych oraz uzyskania ich kopii,  do ich sprostowania,    

       usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia, a  także prawo do wniesienia sprzeciwu,  

       oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących  przepisów prawa. 

10. W przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem przysługuje  

       Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.  do Prezesa Urzędu Ochrony  

       Danych Osobowych na adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.  

11. Pani/Pana/dziecka dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą  

profilowane. 

Administrator Danych Osobowych 

Dyrektor VI LO im. T. Reytana w Warszawie  
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