
Klauzula Informacyjna 

I Liceum Ogólnokształcące im. J. Kochanowskiego w Olecku 
 
Stosownie do 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 (RODO) informujemy, że: 
 

Administrator 
Pani/Pana danych 

I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku, ul. 
Kościuszki 29, 19-400 Olecko, kontakt: 
1) na adres poczty elektronicznej: sekretariat@lo.olecko.pl,  
2) telefonicznie: 87-523-41-83 
3) osobiście lub pisemnie: ul. Kościuszki 29, 19-400 Olecko  

Inspektor Ochrony 
Danych 

W Liceum został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można 
się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej: iod@lo.olecko.pl Z 
Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich 
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z 
praw związanych z przetwarzaniem danych. 

Cele przetwarzania, 
podstawa prawna 
przetwarzania, czas 
przechowywania 
poszczególnych 
kategorii danych 

 
Jeżeli jest Pan/Pani osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową 
działalność gospodarczą to Pana/Pani dane osobowe będą 
przetwarzane: 
1) w celach niezbędnych do wykonania umowy zawartej przez 
Pana/Panią z Administratorem lub do podjęcia działań na Państwa 
żądanie, przed zawarciem umowy [art. 6 ust. 1 lit. b) RODO]; 
2) w celach niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych 
ciążących na Administratorze, w szczególności wynikających z prawa 
podatkowego i przepisów o rachunkowości [art. 6 ust. 1 lit. c) RODO]; 
3) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
realizowanych przez Administratora, w szczególności zapewnienia z 
Panem/Panią kontaktu przed zawarciem umowy oraz w okresie 
trwania umowy, obsługę gwarancji i reklamacji, oraz ustalenia, 
dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami. 
[art. 6 ust. 1 lit. f) RODO] 
 
Jeżeli jest Pan/Pani osobą uprawnioną do reprezentowania, 
pełnomocnikiem lub osobą wskazaną do współpracy ze strony 
podmiotu, który zawarł umowę z Administratorem to Pana/Pani 
dane osobowe będą przetwarzane: 
1) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
realizowanych przez Administratora, w szczególności zapewnienia 
kontaktu z podmiotem będącym stroną umowy zawartej z 
Administratorem, weryfikacji umocowania do reprezentacji, 
prawidłowej realizacji umowy zawartej z Administratorem oraz 



ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami 
[art. 6 ust. 1 lit. f) RODO]; 
2) w celach niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych 
ciążących na Administratorze, w szczególności wynikających z prawa 
podatkowego i przepisów o rachunkowości [art. 6 ust. 1 lit. c) RODO]. 

Okres przetwarzania 
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania 
umowy zawartej z Administratorem, a po tym okresie przez okres 
przedawnienia ewentualnych roszczeń. 

Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na Administratorze, to Pana/Pani dane osobowe 
będą przetwarzane przez okres wynikający z powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów prawa 
podatkowego oraz przepisów o rachunkowości.  

Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, to 
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, 
niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. 

Odbiorcy danych 
Dane będą przekazywane uprawnionym podmiotom na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa (publiczne podmioty, służby i organy), 
oraz zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

Prawa osoby, której 
dane  dotyczą 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania 
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach 
wynikających z Rozporządzenia. 
 
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
danych osobowych. 
 
Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że 
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych 
osobowych. 
 

 

 

 

 


