
I Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju przywiązuje szczególną wagę do 

poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających stronę  

I Liceum Ogólnokształcące im. ONZ 

 

Polityka prywatności  

1. Administratorem moich danych jest I Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju, 

reprezentowane przez Dyrektora, ul. T. Kościuszki 41/43, 23-400 Biłgoraj,  

tel.: 84 686 04 42. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych. Osoby, których dane dotyczą, mogą 

kontaktować się z Inspektorem ochrony danych, we wszystkich sprawach związanych z 

przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im 

zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Z IOD może się Pani/Pan skontaktować 

za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iod@bilgorajski.pl lub telefonicznie pod 

numerem tel. nr 84 688 20 86. 

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO, tj. w celu 

umożliwienia udzielenia odpowiedzi na zadane za pośrednictwem formularza zapytanie i/lub 

procedowania sprawy, której przesłana informacja dotyczy. 

4. Okres przechowywania Pani/Pana danych uzależniony jest od celu w jakim dane są 

przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest 

obliczany w oparciu o następujące kryteria:  

 czas obowiązywania umowy,  

 przepisy prawa, który mogą obligować do przetwarzania danych przez określony czas,  

 okres, który jest niezbędny do ochrony naszych interesów. 

5. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe klientów i użytkowników 

przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne 

i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Administrator nie udostępnia 

danych osobowych żadnym nieuprawnionym odbiorcom. Odbiorcą Pani/Pana danych będą 

podmioty uprawnione na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a także 

podmioty, którym na podstawie zawartej umowy powierzono przetwarzanie danych 

osobowych. 

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

7. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego 

tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Decyzje w Pani/Pana sprawie nie będą zapadały w sposób zautomatyzowany, a dane nie będą 

podlegać profilowaniu. 
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