
1. Administratorem danych osobowych jest Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Krzysztofa 
Kamila Baczyńskiego w Lidzbarku, ul. Garbuzy 20, 13-230 Lidzbark tel.: 23696 13 18, mail: lidzbarklo3@wp.pl 

 
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. 
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lidzbarku, panem Marcinem Marszakiem, możliwy jest pod numerem 
tel.: 23 696 13 18 lub adresem email: lidzbarklo3@wp.pl 

 
3. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać pozyskane od: 

 
- podmiotów – na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r., poz. 2198), 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późniejszymi zmianami), 

 
- pracodawców – na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 917), 

 
- bezpośrednio od Pani/Pana. 

 
4. Dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit., c ogólnego rozporządzenie j/w o 
ochronie danych w celu: realizacji zadań w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo 
oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 
1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i 
wychowawczych w szkole; rekrutacji pracowników i współpracowników na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. Kodeks pracy Dz.U. z 1974 r nr 24, poz. 141 z późn. zm. realizacji obowiązków pracodawcy wobec 
pracownika na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 917), realizacji 
zamówień publicznych – na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 
2017 r., poz. 1579). 

 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas: 

 
- dokumentacja pracownicza – 50 lat, zgodnie ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., 
poz. 917), 

 
- nagrania z monitoringu – nie dłużej niż 90 dni, 

 
- dokumentacja zamówień publicznych – 3 lata, 

 
- dane udostępnione w ramach udzielonej zgody na przetwarzanie danych – bezterminowo lub do momentu 
wycofania zgody. 

 
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

 
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

 
8. Przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 
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