INFORMACJA ZAWIERA:
1/ KLAUZULĘ INFORMACYJNĄ
2/ KLAUZULĘ INFORMACYJNĄ DLA KANDYDATÓW DO PRACY
3/ KLAUZULĘ INFORMACYJNĄ RODO (dla rodziców, opiekunów prawnych ucznia,
uczniów)
W
PAŃSTWOWYM
LICEUM
SZTUK
PLASTYCZNYCH
IM. ERICA MENDELSHONA W OLSZTYNIE
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Liceum Sztuk
Plastycznych im. Erica Mendelsohna w Olsztynie, zwana dalej „Szkołą”, z siedzibą
przy ul. Partyzantów 85, 10-402 Olsztyn, e-mail: plsp_olsztyn@interia.pl,
tel. 89 541 21 90
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się
pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Partyzantów 85, 10-402 Olsztyn
lub pocztą elektroniczną e-mail: plsp.olsztyn@gmail.com
3. Odbiorcą danych osobowych są:
• osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach
wykonywania swoich obowiązków służbowych,
• podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się
konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające);
4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do 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;
5. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring
przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie
,,Szkoły” oraz zabezpieczenia mienia na podstawie art. 6 ust 1 lit. c) i e) RODO.
6. Dane osobowe w postaci wizerunku będą udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym
do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub umów.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 14 dni, a po tym terminie
zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w postaci wizerunku jest dobrowolne,
jednakże przebywanie na terenie ,,Szkoły” jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
dotyczącego monitoringu.
9. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany – kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły, po upływie
14 dni zapis jest automatycznie nadpisywany.
10. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (RODO);
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
w tym również w formie profilowania.
Dyrektor Szkoły
mgr Aleksander Kuberski

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY
Zgodnie z art. 13 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 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L.119 z 04.05.2016)
informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Liceum Sztuk
Plastycznych im. Erica Mendelsohna w Olsztynie, zwana dalej „Szkołą”, z siedzibą
przy ul. Partyzantów 85, 10-402 Olsztyn, e-mail: plsp_olsztyn@interia.pl,
tel. 89 541 21 90
12. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się
pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Partyzantów 85, 10-402 Olsztyn
lub pocztą elektroniczną e-mail: plsp.olsztyn@gmail.com
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego
rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia
26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108) w celu rekrutacji do pracy
w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych im. Erica Mendelsohna w Olsztynie.
3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji.
4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także
przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
5. Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
a w przypadku przetwarzania odbywającego się na podstawie wyrażonej zgody
na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody
nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do momentu
wycofania zgody.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jeżeli przetwarzanie danych
osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
8. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania
danych osobowych stanowi przepis prawa.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.

Dyrektor Szkoły
mgr Aleksander Kuberski

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
(dla rodziców, opiekunów prawnych ucznia, uczniów)
w Państwowym Liceum Plastycznym im. Erica Mendelsohna w Olsztynie.
Zgodnie z art. 13 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Liceum Sztuk
Plastycznych im. Erica Mendelsohna w Olsztynie, zwana dalej „Szkołą”, z siedzibą
przy ul. Partyzantów 85, 10-402 Olsztyn, e-mail: plsp_olsztyn@interia.pl,
tel. 89 541 21 90
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się
pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Partyzantów 85, 10-402 Olsztyn
lub pocztą elektroniczną e-mail: plsp.olsztyn@gmail.com
3. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Państwa dzieci będą przetwarzane
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu
realizacji zadań ustawowych określonych w Ustawie – Prawo Oświatowe
z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 996) oraz Ustawy o Systemie Oświaty
z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1457) w celu realizacji statutowych zadań
dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
4. Podane Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Państwa dzieci będą przechowywane
przez okres niezbędny do wykonywania celów ustawowych i statutowych Państwowego
Liceum Sztuk Plastycznych im. Erica Mendelsohna w Olsztynie przez okresy określone
w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum
w Olsztynie.
5. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, 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 (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszystkie wymienione prawa
wymagają pisemnej formy (np.: zgody, oświadczenia, itp.).
6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu
na przepisy prawa oświatowego j/w.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana lub danych osobowych Państwa dzieci
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 roku.
8. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Państwa dzieci nie będą przetwarzane
w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Dyrektor Szkoły
mgr Aleksander Kuberski

