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KLAUZULA INFORMACYJNA – KORESPONDENCJA ELEKTRONICZNA 

1. Administratorem Twoich danych jest Liceum Ogólnokształcące nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego 

we Wrocławiu, ul. Wojrowicka 58, 54-436 Wrocław (dalej: My). Kontakt z nami możliwy jest pod 

mailem: sekretariat@loxv.wroclaw.pl. 

2. Dane kontaktowe do naszego inspektora ochrony danych to: inspektor@coreconsulting.pl albo 

CORE Consulting, ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań. 

3. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu związanym z daną korespondencją. Może to być 

wykonywanie przez nas usług, zamawianie określonych świadczeń lub dostaw, rekrutacja, albo 

inne działanie związane z naszą placówką. 

4. Twoje dane przetwarzamy w celu: 

a) wywiązania się przez nas z obowiązku nałożonego przez przepisy prawa albo w ramach 

realizacji działań w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit c. RODO albo art. 6 ust. 1 lit. e RODO); 

b) realizacji umowy, która nas wiąże, albo w celu jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

c) jeśli chcesz się u nas zatrudnić, Twoje dane podane dla potrzeb rekrutacji przetwarzamy na 

podstawie Twojej zgody, którą wyraziłeś poprzez zgłoszenie się w procesie rekrutacji i 

przesłanie swojego CV lub innej dokumentacji aplikacyjnej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

Pamiętaj: udzielona zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta, jednak bez wpływu na legalność 

działań podjętych przed jej wycofaniem.  

5. Dane z korespondencji e-mail przetwarzamy przez okres jej przydatności dla wzajemnych 

kontaktów. Nie mamy sprecyzowanego okresu czasu, po którym bezwzględnie usuwamy 

korespondencję. Jeżeli jednak zakończymy bieżący kontakt, Twoje dane będziemy przechowywać 

przez okres kolejnych 5 lat (w imię reguły rozliczalności) i następnie podejmiemy decyzję o 

zasadności jej usunięcia. 

6. Twoje dane nie będą podlegały profilowaniu, ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.  

7. Nie udostępniamy na własność Twoich danych żadnym podmiotom komercyjnym. Wiedz jednak, 

że dane zawarte w treści Twojej korespondencji mogą być ujawnione: 

a. firmom utrzymującym i serwisującym nasze serwery informatyczne, 

b. kancelariom prawnym, które wspierają nas w obszarze bieżącej działalności, 

c. firmom obsługującym nas w obszarze IT, w tym serwisującym urządzenia wykorzystywane przez 

nas w bieżącej działalności, 

d. podmiotom utrzymującym oprogramowanie, z którego korzystamy w ramach bieżącej 

działalności. 

Dodatkowo, Twoje dane osobowe w ramach wykonywanych przez nas zadań w obszarze 

sprawowania władzy publicznej i realizacji interesu publicznego, są również udostępniane innym 

jednostkom organizacyjnym w ramach naszej jednostki samorządu terytorialnego. 

Jeśli jesteś zainteresowany jakie są to podmioty napisz na adres naszej placówki: Liceum 

Ogólnokształcące nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego we Wrocławiu, ul. Wojrowicka 58, 54-436 

Wrocław bądź skontaktuj się mailowo, za pośrednictwem naszej skrzynki: 

sekretariat@loxv.wroclaw.pl. 

8. Przysługują Ci następujące prawa, w zależności od podstawy przetwarzania Twoich danych: 
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a) wypełnienie obowiązku prawnego, prawo do żądania dostępu do treści swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 

b) realizacja interesu publicznego lub sprawowanie władzy publicznej, prawo do żądania dostępu 

do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania; 

c) wykonanie umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy, prawo do żądania dostępu 

do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych do innego administratora; 

d) zgoda, prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych do 

innego administratora. 

9. Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do tzw. sprzeciwu wobec 

przetwarzania Twoich danych osobowych.  

10. Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonać poprzez kontakt pod adresem e-mail: 

sekretariat@loxv.wroclaw.pl lub listownie na adres: Liceum Ogólnokształcące nr XV im. mjr. Piotra 

Wysockiego we Wrocławiu, ul. Wojrowicka 58, 54-436 Wrocław. 

11. Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych 

osobowych to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, e-mail: 

iod@uodo.gov.pl,  www.uodo.gov.pl).  
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