Klauzula Informacyjna – informacja publiczna
Wykonując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (dalej: „RODO"), informujemy,
że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest I Liceum Ogólnokształcące
im. Stanisława Staszica w Lublinie; dane adresowe: Al. Racławickie 26, 20-043 Lublin,
reprezentowane przez Dyrektora I LO w Lublinie.
2) Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem
danych.
Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Witold Przeszlakowski. Kontakt
z
Inspektorem
odbywa
się
poprzez:
e-mail
:
lo1@iod.lublin.eu,
ePUAP /UMLublin/SkrytkaESP, tel. 81466 1770 lub pisemnie na adres Administratora
danych: Al. Racławickie 26, 20-043 Lublin
3) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, w postaci zawartych we wniosku danych
identyfikacyjnych, jest niezbędne do wypełnienia obowiązku w postaci rozpatrzenia
wniosku o udostępnienie informacji publicznej, a jego podstawę prawną stanowi
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w związku z realizacją art. 4 ust. 1 pkt 4 Ustawy
o dostępie do informacji publicznej.
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie do celów związanych
z rozpoznaniem wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
5) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże
w wypadku zaistnienia konieczności wydania w Pani/Pana sprawie decyzji
administracyjnej ich podanie lub uzupełnienie będzie wymagane, stosownie
do wymagań wynikających z ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017, poz. 1257). W takim przypadku ich niepodanie może
uniemożliwić rozpatrzenie wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
6) Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
wskazanych w pkt. 3), w tym również obowiązków archiwizacyjnych w przypadkach,
w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.)
7) Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego
ani do organizacji międzynarodowych.
8) W oparciu o przetwarzane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
9) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wymienione prawa mogą być ograniczone
w sytuacjach, kiedy administrator jest zobowiązany prawnie do przetwarzania danych
w celu realizacji obowiązku ustawowego.

10) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana
narusza przepisy RODO.

