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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

dla wchodzących na teren placówki oświatowej, niebędących uczniami, pracownikami i rodzicami 
uczniów szkoły 

W związku z trwającym stanem zagrożenia epidemicznego, mając na celu ochronę życia i zdrowia 
pracowników, uczniów i rodziców uczniów szkoły, przekazujemy niniejszą informację: 

1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest III 
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - Curie w Świdnicy, z siedzibą przy ul. Kościelnej nr 32, 58-100 
Świdnica.             Z Administratorem można się kontaktować poprzez e-mail: sekretariat@lo3.net.pl, pod nr tel. (74) 
852-01-11 lub (74) 852-03-12 albo pisemnie na adres siedziby administratora. 

2. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie działania 
szkoły a także przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych 
panem Wojciechem Chudzińskim, poprzez adres e-mail: wt.chudzinski@gmail.com lub iodo@powiat.swidnica.pl, bądź 
pisemnie na adres szkoły. 

3. Państwa dane osobowe podawane w ewidencji będą przetwarzane na podstawie art. 1 pkt. 14 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. ustawy Prawo oświatowe w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

4. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w celu 
zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkole oraz zapewnienia 
pracownikom szkoły bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. 

5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy Prawa 
oświatowego. 

6. Gwarantujemy spełnienie Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych: 
 prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO), 
 prawo do sprostowania oraz aktualizacji swoich danych (art. 16 RODO), 
 ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 RODO), 
 prawo do wniesienia sprzeciwu – jeżeli jednak szkoła przetwarza Państwa dane na podstawie przepisu prawa to 

uprawnienie to nie przysługuje (art. 21 RODO). 
7. Nie przysługują Państwo poniższe uprawnienia: 

 prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 
profilowaniu – szkoła nie profiluje Państwa ani nie podejmuje decyzji opierającej się na zautomatyzowanym 
przetwarzaniu Państwa danych osobowych. 

 prawo do ich przenoszenia danych (art. 20 ust. 3 RODO). 
 prawo do usunięcia danych (art. 17 ust. 3 lit. b RODO). 

8. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania 
publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów 
powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w 
Świdnicy. 

9. Państwa dane osobowe zawarte w ewidencji będą przechowywane przez okres 1 miesiąca. Po tym okresie zostaną 
zniszczone. 

10. Maja Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu 
nadzorczego, właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. Informacje adresowe: Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Nr tel. 
22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, adres e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl. Strona internetowa PUODO: www.uodo.gov.pl. 

11. Nie przekazujemy Państwa danych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
12. Wobec Państwa nie następuje proces zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.  


