
Zgodnie z art. 37 ust.7 rozporządzenia RODO informuję, że Inspektorem Ochrony Danych Osobowych  

w XLIX Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Johanna Wolfganga Goethego  

w Warszawie jest : 

Pan Dariusz Lewandowski 

tel.: 723 243 681 

e-mail: dlewandowski.iod@dbfomokotow.pl 

 

W związku ze zmianami w zakresie ochrony prywatności informujemy o celu i zasadach  

na jakich przetwarzamy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka 

„Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych” (RODO) 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. z dnia 

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). 

Celem RODO jest zapewnienie każdej osobie możliwości ochrony jej praw i wolności  

oraz zapewnienie kontroli nad przetwarzaniem należących do niej danych. 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w XLIX Liceum Ogólnokształcącym z 

Oddziałami Dwujęzycznymi im. Johanna Wolfganga Goethego z siedzibą przy ul. F. Joliot-Curie 14  w 

Warszawie jest Dyrektor Szkoły. 

Dane kontaktowe do Administratora: lo49@lo49.pol.pl lub telefon (22) 844 13 21 

Cel przetwarzania danych osobowych Państwa i Państwa Dziecka 

a) realizacja procesu kształcenia, 

b) dokumentacja przebiegu nauczania, 

c) wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na szkole w zakresie wymaganym ustawą 

Prawo Oświatowe i Ustawą o systemie oświaty, 

d) zapewnianie bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych,  

np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach 

informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami, 

e) w niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać dalej Pani/Pana dane – jeśli będzie to 

konieczne, aby Administrator mógł świadczyć usługi, przy czym dane te będą przekazywane 

wyłącznie osobom i podmiotom, których Administrator upoważni i którym zleci czynności 

przetwarzania danych, lub też wynika z obowiązku ustawowego administratora, 

f) w przypadku wykorzystania danych uczniów do celów promocji szkoły (np. upublicznianie 

wizerunku) podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zgoda może być cofnięta w każdym 

momencie; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
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Okres przechowywania danych. 

Administrator przechowuje dane osobowe przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych, 

a w przypadku danych osobowych podanych dobrowolnie – do czasu wycofania Państwa zgody,  

lecz nie dłużej niż przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych. 

Przysługujące Państwu prawo.  

Informujemy, że osoby, które nie życzą sobie być umieszczone na zdjęciach upublicznionych  

na naszej stronie internetowej lub życzą sobie aby usunąć informacje ze strony szkoły proszone są  

o kontakt z Administratorem.  

 


