
Informacja o klauzulach 
 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uczeń niepełnoletni Uczeń pełnoletni 
1. Klauzula informacyjna o 
przetwarzaniu danych osobowych 
- rodzica/opiekuna prawnego 
ucznia (klauzulę podpisują 
rodzice/opiekunowie prawni) 

1. Klauzula informacyjna o 
przetwarzaniu danych osobowych - 
rodzica/opiekuna prawnego ucznia 
(klauzulę podpisują 
rodzice/opiekunowie prawni) 

2. Klauzula informacyjna o 
przetwarzaniu danych 
osobowych ucznia 
niepełnoletniego 
(klauzulę podpisują 
rodzice/opiekunowie prawni 
ucznia) 

2a. Klauzula informacyjna o 
przetwarzaniu danych osobowych 
ucznia pełnoletniego (18) 
(klauzulę podpisuje pełnoletni 
uczeń) 

3. Klauzula – wizerunek  ucznia 
niepełnoletniego 
(klauzulę podpisują 
rodzice/opiekunowie prawni 
ucznia) 

3a. Klauzula - wizerunek ucznia 
pełnoletniego 
(klauzulę podpisuje pełnoletni 
uczeń) 

Monitoring – Klauzula 
dostępna na stronie 
www 

Monitoring – Klauzula 
dostępna na stronie 
www 

 

W CXIX Liceum Ogólnokształcącym im. Jacka Kuronia w Warszawie  obowiązują 
następujące Klauzule wynikające z realizacji wymogów Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 
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Podsumowanie


Sprawdzanie nie napotkało żadnych problemów w tym dokumencie.
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