
KLAUZULA INFORMACYJNA  

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 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 (Dz.U.UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - „dalej jako RODO” informuję, że: 

1) Administratorem Państwa danych jest Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w 

Opolu Lubelskim, adres: ul. Lipowa 23, 24-300 Opole Lubelskie, tel. 81 8272076, e-mail:  

liceum@liceumopolelub.pl. 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za 

pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.  

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia oraz wykonywania (wykonania) 

umowy cywilnoprawnej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jak również w celu realizacji praw oraz 

obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w szczególności 

ustawy z 26 lipca 1996 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2018 

r., poz. 1509 ze zm.), ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 

(t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 300 ze zm.) oraz na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO).  

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres: 

− przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa w zakresie ustalenia, obrony i 

dochodzenia roszczeń, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia 

wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z 

prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata oraz przez okres przedawnienia 

zobowiązań podatkowych tj. 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął 

termin płatności podatku.  

− Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych 

przetwarzamy przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym 

powstał obowiązek podatkowy. 

5) W przypadku wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych innych niż wynikające 

z przepisów prawa, Państwa dane będą przetwarzane do momentu jej wycofania. 

6) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać 

profilowaniu. 

7) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 

(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

8) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu 

następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 

danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych (RODO); 



e) w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, 

przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych, o którym to uprawnieniu mowa w 

art. 20 ust. 1 lit. a) RODO, a także – prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej wycofaniem. 

9) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych 

skutkować będzie niemożnością zawarcia oraz wykonania umowy cywilnoprawnej. 

10) Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, 

mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie 

administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego.  

Odbiorcami danych będą również podmioty przetwarzające dane na zlecenie z którymi 

Administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów 

informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu. 

11) Ponadto dane osobowe są ujawniane: 

- Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych w związku z rozliczaniem składek na ubezpieczenie 

społeczne oraz zasiłków z ubezpieczeń chorobowego i wypadkowego, a także opłacaniem 

składek na ubezpieczenie społeczne; 

- właściwemu organowi podatkowemu w związku z obliczaniem, pobieraniem i 

dokonaniem wpłaty zaliczki na podatek dochodowy; 

- jednostkom organizacyjnym służby medycyny pracy; 

- operatorom pocztowym i firmom kurierskim; 

- odbiorcom strony internetowej w związku z publikacją danych kontaktowych; 

- odbiorcom strony podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej w związku z 

publikowaniem informacji publicznej; 

- osobom i podmiotom wnioskującym o dostęp do informacji publicznej; 

 

 

 


