LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZAKONU PIJARÓW
im. Księdza Stanisława Konarskiego
ul. Akacjowa 5, 31-466 Kraków, tel.: 12/412 33 63, fax .12/412 03 22, www.liceum.pijarzy.pl

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Zakonu Pijarów w Krakowie informuje, że:
1) administratorem danych osobowych uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) jest
Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów im. ks. S. Konarskiego z siedzibą w Krakowie na
ul. Akacjowej 5, zwana dalej Szkołą;
2) Szkoła prowadzi operację przetwarzania danych osobowych Państwa i dziecka na podstawie
art. 149 i następne ustawy Prawo Oświatowe;
3) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego
oraz opiekuńczego Szkoły;
4) Szkoła powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom zewnętrznym:
a) Librus Synergia Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą Katowicach, al. Korfantego 193 w zakresie
prowadzenia dokumentacji przebiegu wychowania i nauczania (dziennik elektroniczny,
e-sekretariat),
b) VULCAN sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wołowska 6 w zakresie prowadzenia
dokumentacji biblioteki (karty czytelnicze)
c) NZPS „Medycyna Szkolna” S.C. z siedzibą w Krakowie os. Na Skarpie 27/217
w zakresie świadczenia opieki profilaktyczno-pielęgniarskiej,
d) Wydziałowi Edukacyjnemu Urzędu Miasta Kraków z siedzibą w Krakowie,
ul. Stachowicza 18 w związku z prowadzoną sprawozdawczością (system ODPN oraz
SIO);
e) Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z siedzibą w Krakowie, os. Szkolne 37 w zakresie
egzaminów zewnętrznych;
f) podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (Ośrodki Pomocy Społecznej,
Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, Kuratorium Oświaty w Krakowie i innym),
g) podmiotom organizującym wycieczki szkolne, zajęcia dodatkowe na terenie i poza szkołą
a wynikające z prawidłowego funkcjonowania placówki oświatowej,
h) BGŻ BNP Paribas S.A z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 10/16 w związku z obsługą
finansową szkoły,
i) Firmie graficznej Paweł Kremer – CapterOne z siedzibą w Krakowie, ul. Akacjowa 12/12
w związku z wydawaniem informatora szkolnego,
j) firmie ubezpieczeniowej, której dane będą przekazywane na bieżąco,
5) Szkoła prowadzi monitoring wizyjny w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia
w obszarze objętym monitoringiem (wejście do szkoły, korytarze, szatnie, teren wokół
szkoły);
6) posiadają Państwo prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej
cofnięciem;
7) macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8) dane osobowe będą przechowywane przez cały czas realizacji obowiązku nauki, a także
później w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego;
9) dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych
moich i mojego dziecka
…………………………………
data i podpis rodzica

………………………………
data i podpis rodzica

