KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 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) — zwanego dalej Rozporządzeniem oraz Ustawy o ochronie
danych osobowych z dn. 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz.1000)informujemy, iż :

1)
2)

3)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest: Dyrektor CLVI Liceum
Ogólnokształcące Integracyjne „Przy Łazienkach Królewskich” w Warszawie 00-722 Warszawa, ul. Podchorążych 49/61.
Z inspektorem ochrony danych osobowych w CLVI Liceum Ogólnokształcącym Integracyjnym „Przy Łazienkach Królewskich”
w Warszawie można się skontaktować poprzez adres e-mail: rzarzeczna.iod@dbfomokotow.pllub pisemnie (Inspektor
Ochrony Danych, CLVI Liceum Ogólnokształcące Integracyjne 00-722 Warszawa, ul. Podchorążych 49/61).
Administrator danych osobowych — CVI Liceum Ogólnokształcące Integracyjne w Warszawie - przetwarza Pani/Pana dane osobowe
na podstawie:
Przepisów prawa,
Zgody,
w celu:
w celu:
a) rekrutacji: uczniów i pracowników;
a) promocji szkoły, także w mediach społecznościowych i na
b) wypełnianie obowiązków pracodawcy;
stronie internetowej szkoły.
c) realizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego;
d) zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającymna
terenie obiektu;
e) bezpieczeństwa osób przebywających na terenie obiektu.

W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa
w pkt 4 odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą :
a) DBFO – Mokotów
b) Mazowieckie Kuratorium Oświaty
c) Wydział Oświaty i Wychowania dla dzielnicy
Mokotów
d) Związki zawodowe
e) ZUS
f)
medycyna pracy
g) służba bhp
h) SIO
i)
Hermes - OKE
j)
system rekrutacji
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 50
lat, z wyjątkiem danych z monitoringu, które są przechowywane
przez okres 30 dni.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom, poza
upoważnionymi z mocy prawa (Policja, prokuratura).

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres
potrzebny do realizacji.

4)

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowymjest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany
do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie:
a) dla kandydata ubiegającego się o pracę – brak możliwości zatrudnienia
b) dla pracownika - rozwiązanie umowy o pracę
c) dla kandydata na ucznia – brak możliwości przyjęcia do szkoły
d) dla ucznia – brak możliwości dalszego kształcenia

5)

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia, czyli zgody na
przetwarzanie danych osobowych, 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.

6)

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne
uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa. Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt
e-mailowy: l56lo@edu.um.warszawa.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: ul. Podchorążych 49/61 00-722
Warszawa

7)

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w CLVI Liceum Ogólnokształcącego
Integracyjnego „Przy Łazienkach Królewskich” przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego
w sprawach ochrony danych osobowych.

8)

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

Informuję również Państwa, że dokładamy starań, aby zapewnić wszelkie możliwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej
ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym
ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Administrator Danych Osobowych
CLVI Liceum Ogólnokształcące Integracyjne

