
KLAUZULA INFORMACYJNA 

o przetwarzaniu  danych  osobowych w celu przestrzegania wytycznych GIZ, MZ i MEN dotyczących 

organizowania i przeprowadzania egzaminów maturalnych w czerwcu 2020 roku 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 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 (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych „RODO”), informujemy, że: 

1. Administrator  danych: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie 

w Pile z siedzibą w Pile, ul. Wincentego Pola 11 , 64-920 Piła,  e-mail: sekretariat.pola@asta-net.com.pl, Tel. 67-

351-74-70 

  

2. Inspektor Ochrony Danych: 

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych Krystyną Górzna drogą elektroniczną: paragrafodadoz@wp.pl 

 

3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych  

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu poinformowania Powiatowej Stacji Sanitarno – 

epidemiologicznej w przypadku wystąpienia u Pan/Pani niepokojących objawów sugerujących zakażenie 

koronawirusem ( podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b ww rozporządzenia)  do wypełnienia obowiązków prawnych 

ciążących na administratorze.   

4. Odbiorcy danych osobowych: 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogę być Powiatowa Stacja Sanitarno – epidemiologiczna w Pile. 

 

5. Okres przechowywania danych osobowych: 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez do 11 lutego 2021 roku zgodnie z INFORMACJA O 

SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA  EGZAMINU MATURALNEGO W „NOWEJ” 

FORMULE obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020 ogłoszoną przez Centralną Komisję Egzaminacyjną – 20 

maja 2020 r. 

  

6. Prawo dostępu do danych osobowych: 
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz 

prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.  

 

7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

 

8. Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej: Pani/Pana dane osobowe nie 

będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

 

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie: 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.  

 

Administrator danych 

Dyrektor szkoły 

Angelika Zygmunt 
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