Załącznik nr 5
KLAUZULA INFORMACYJNA
W trosce o dane osobowe kontrahentów oraz w związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r.
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, dotyczącego ochrony
danych osobowych RODO oraz na podstawie wewnętrznych procedur, pragniemy spełnić
obowiązek informacyjny i prosimy o reakcję w przypadku, gdy uważasz, iż Twoje dane
osobowe nie powinny być przez nas przetwarzane. Przesyłamy wymagane informacje
dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych.
Administratorem Państwa danych osobowych jest: V Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra
Ściegiennego w Kielcach, 25-549 Kielce, ul. marszałkowska 96. Państwa dane osobowe
przekazane administratorowi, przetwarzane są w celach: zawarcia umów w zakresie
świadczonych usług, zawartych umów, wynajmu pomieszczeń.
Dane Osobowe przetwarzane są przez czas obowiązywania Państwa zgody. Zgodę na przetwarzanie
Danych Osobowych, mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie, pisząc na adres e-mail:
iod@5lo.kielce.eu
Zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane możemy przekazywać organowi prowadzącemu
szkołę oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np.
sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną
podstawę prawną.
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
Czas przechowywania Pani/Pana danych obejmuje okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji
celów, dla których dane są przetwarzane. Informujemy, że po zakończeniu przetwarzania danych będą
one przechowywane tylko w zamiarze archiwalnym, przez czas określony w instrukcji archiwalnej V
LO w Kielcach.
Nadmieniamy, że posiadają Państwo 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, prawo wniesienia
skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do
nich przez osoby do tego nieupoważnione. Nasza szkoła dołożyła wszelkich starań w zakresie
zabezpieczeń danych, dlatego też mogą być Państwo spokojni o ich prywatność.
Poniższe oświadczenie jest niezbędne by Administrator mógł wykonywać swoje podstawowe cele.

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, iż zapoznałam(-em) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o
celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich
danych i prawie ich poprawiania. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one
zgodne z prawdą.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych, tj.
V Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Ściegiennego w Kielcach, z siedzibą w Kielcach,
ul. Marszałkowska 96.
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