Klauzula informacyjna
dla rodzica/prawnego opiekuna - proces rekrutacji
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych, zwane dalej RODO) (Dz.U. UE. L. Nr 119, s.1) informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ekonomicznych im. Karola
Adamieckiego w Dąbrowie Górniczej z siedzibą; Dąbrowa Górnicza, Aleja Józefa Piłsudskiego 5,
telefon: (32) 2623137, email: zse@dabrowa-gornicza.pl, reprezentowany przez Dyrektora szkoły – mgr
Tomasz Woźniak;
2) Inspektorem ochrony danych jest Pan Łukasz Więckowski, adres e-mail: biuro@lumiconsulting.pl,
Tel. 503 038 001
3) Dane osobowe kandydatów oraz ich rodziców/opiekunów prawnych przetwarzane będą w celu
realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO, tj. w celu
wykonania obowiązku prawnego, w związku z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe
(Dz.U. 2017 poz. 59 ze zm.)
4) Odbiorcą zebranych danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa, dostawcy usług technicznych, a także podmioty, którym
Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych
5) Dane osobowe kandydatów oraz ich rodziców/opiekunów prawnych będą przechowywane nie
dłużej niż do końca okresu uczęszczania dziecka do placówki, a w przypadku kandydatów
nieprzyjętych - przez okres jednego roku.
6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub
żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania.
7) Nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych osobowych (w związku z art. 17 ust. 3 lit. b,d
RODO), prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, a także prawo
sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 21 RODO, gdyż podstawą
prawną przetwarzania danych osobowych kandydata oraz jego rodziców/opiekunów prawnych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
8) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy
o ochronie danych osobowych.
9) Podanie danych osobowych w związku z prowadzonym procesem rekrutacji jest wymogiem
ustawowym; jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania; niepodanie danych skutkuje odmową
uczestnictwa dziecka w rekrutacji.
10) Administrator nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie stosuje
profilowania.
1)

Potwierdzam, że zapoznałem/am się i akceptuję treść powyższej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu
danych osobowych
………………….…………………………………..
data i czytelny podpis

