Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1i 2 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO) -, ,Rozporządzenie”
informuję, że:
1. Administratorem danych jest Zespół Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu
reprezentowany przez Dyrektora z siedzibą przy ul. PTTK 28 w Golubiu-Dobrzyniu tel.:+48 56 683-54-50
adres e-mail: sekretariat@wazowna.pl
2. Dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będą przetwarzane w
celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust.1 litera c
Rozporządzenia, związanym z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego do szkoły na podstawie art.134
ust.1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz.996 za zm.) oraz art.9 ust.2
lit. g. RODO w związku z art.149 i 150 ustawy Prawo Oświatowe określające zawartość wniosku o
przyjęcie do szkoły.
3. Podanie danych jest wymogiem ustawowym i niezbędnym w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji
niepodanie danych może skutkować odmową przyjęcia ucznia do szkoły.
4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Dane mogą udostępniane przez Administratora danych podmiotom upoważnionym do uzyskania
informacji na podstawie przepisów prawa.
6. Został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można kontaktować się poprzez adres e-mail:
iod@golub-dobrzyn.com.pl,
7. Pana/Pani dane od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres 1 roku zgodnie z ustawą
Prawo Oświatowe (Dz.U z 2017 r., poz.59) art. 160 ust.2., uczniów którzy nie podjęli nauki, w innym
wypadku przez okres nauki ucznia w szkole.
8. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
9. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób automatyczny.
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