
KLAUZULA INFORMACYJNA 
 
 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) informujemy, 
że: 
 
1. Administratorem danych jest Grzegorz Szymczak, Prywatna Szkoła Podstawowa  

i Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi z siedzibą w Lublinie przy  
al. Długosza 8a. 

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: e-mail: iod@jadwiga.lublin.pl. 
3. Dane osobowe uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych będą przetwarzane  

w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, a następnie w celach niezbędnych do 
realizacji umowy o nauczanie dziecka, obowiązku szkolnego, realizacji celów 
dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych – zgodnie z art. 6, 7, 8 oraz 9 ww. 
rozporządzenia oraz na podstawie ustawy – Prawo oświatowe. 

4. Dane osobowe uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych będą przechowywane 
przez Administratora przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla 
celów, przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, w celach 
archiwalnych, dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. 

5. Uczniom, rodzicom lub opiekunom prawnym przysługuje prawo dostępu do treści swoich 
danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do 
ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. 

6. Uczniom, rodzicom lub opiekunom prawnym przysługuje prawo wniesienia skargi do 
organu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza 
przepisy unijnego rozporządzenia 2016/679. 

7. Informujemy, iż odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 
8. Dane osobowe uczniów będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz będą 

profilowane*. 
* Profilowanie to takie operacje na zbiorach danych, których efektem jest przypisanie 
danej osobie określonych właściwości, cech lub przewidywanie jej zachowań. 

9. Dane osobowe uczniów nie będą przekazywane do państwa trzeciego*. 
* „Państwa trzecie” są to państwa nienależące do Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (EOG), który to zrzesza kraje Unii Europejskiej oraz Islandię, Norwegię 
i Liechtenstein. 

10. Na terenie siedziby Administratora danych, tj. przy al. Długosza 8a w Lublinie znajduje 
się monitoring. 
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