
KLAUZULA RODO

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy,  że od dnia 25 maja 2018 r.  obowiązuje Rozporządzenie 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  takich  danych  oraz  uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W związku z tym zawiadamiamy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest I Liceum Ogólnokształcące Collegium Gostomianum,

ul. Długosza 7, 27-600 Sandomierz, tel. 15 832 52 45.

2. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się poprzez adres email: 

gradzinski@powiat.sandomierz.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.  Z administratorem 

ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na I Liceum Ogólnokształcącym Collegium 

Gostomianum w Sandomierzu, ul. Długosza 7, w pozostałych przypadkach dane osobowe 

przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym 

w treści zgody.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 3 odbiorcami danych osobowych

mogą być:

a) osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania 

swoich obowiązków służbowych

b) podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność 

przetwarzania danych (podmioty przetwarzające),

5. Istnieje prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub

ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

b) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

c) przenoszenia danych,

d) wniesienia skargi do organu nadzorującego,

e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe nie podlegają 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres:

a) niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku 

archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa,

b) trzech miesięcy od zakończenia procesu wszelkiej rekrutacji.
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