
KLAUZULA INFORMACYJNA  
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 art. 14 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż: 
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza 
Kościuszki  Studium Przedsiębiorczości „MAGO” w Bielsku-Białej, ul. Legionów 30, 43-300 Bielsko-
Biała.  
Dane kontaktowe administratora: 
Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu 
 email:  sekretariat@mago.edu.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.  
 Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: 
Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (kontakt za 
pomocą adresu email: iod@wsfip.edu.pl) z którym można się kontaktować we wszystkich 
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych 
z ich przetwarzaniem. 
 Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania: 
Dane osobowe Pani/Pana  przetwarzane są zgodnie z Ustawą Prawo oświatowe  
/ jt. z dnia 19.06.2019 Dz.U. poz. 1148 / realizując zadania oświatowe , dydaktyczne, 
wychowawcze .  
Odbiorcami Pani/Pana danych będą również podmioty, z którymi Liceum Ogólnokształcące im. 
Tadeusza Kościuszki  Studium Przedsiębiorczości „MAGO” w Bielsku-Białej, ul. Legionów 30, 43-300 
Bielsko-Biała  współpracuje w przypadku konieczności ich przekazania uprawnionym podmiotom na 
podstawie przepisu prawa. 
Okres przechowywania danych: 
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Ustawy "Prawo oświatowe". 
 
Przysługuje Pani/Panu prawo do: 

1)  dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu, oraz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie . 

2) wniesienia skargi do organu nadzorczego , którym jest Biuro Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych (PUODO), jeżeli uważa Pani/Pan ,że przetwarzanie 
danych osobowych narusza przepisy RODO. 

 Adres organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 
00-193 Warszawa Telefon: 22 860 70 86  elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną 
na stronie: 
 https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt 
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