Klauzula informacyjna w związku z dostępem do dziennika elektronicznego
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w I Liceum
Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku jest Dyrektor.
2. Kontakt z Administratorem:
Adres do korespondencji:
ul. Wojska Polskiego 11, 57-300 Kłodzko
e-mail: lo_chrobry@powiat.klodzko.pl
tel 74 867 26 00
3. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych w zakresie działania I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława
Chrobrego w Kłodzku, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się
Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pisząc na
adres E-mail:iod@koptyra.pl;
4. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja statutowej działalności
szkoły, poprzez stosowanie dziennika elektronicznego oraz umożliwienie korzystania
z niego.
5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez
publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania,
działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z
2017 r., poz. 1646).
6. Odbiorcą danych na podstawie umowy powierzenia jest firma VULCAN sp. z o.o.
świadcząca usługi dostawcy systemu dziennika elektronicznego wspierające
statutową działalność, która przetwarza dane w imieniu szkoły jako ich
administratora.
7. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowej.
8. Dane będą przetwarzane do czasu uczęszczania ucznia do szkoły, a następnie przez
okres archiwizowania danych dzienników lekcyjnych, zgodnie z obowiązującymi w
szkole regulacjami dotyczącymi archiwizacji (zazwyczaj 5 lat od zakończenia roku
szkolnego, w którym uczeń opuścił szkołę).
9. Podanie danych jest obowiązkowe, obowiązek ten wynika z przepisu §8 ust 2
Rozporządzenia MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 1646).
10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych dziecka oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
11. Przekazane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

