KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
DLA KANDYDATÓW REKRUTUJĄCYCH DO NASZEJ SZKOŁY
Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia ogólnego o ochronie
danych (dalej: RODO) informujemy, że:
a) administratorem danych osobowych pozyskiwanych w celu rekrutacji jest Dyrektor Szkoły;
b) dane adresowe, dane do kontaktu telefonicznego oraz adres poczty elektronicznej administratora wskazane zostały na stronie internetowej szkoły w zakładce „kontakt”;
c) aktualne dane do kontaktu z wyznaczonym przez administratora inspektorem ochrony
danych dostępne są na stronie internetowej szkoły w zakładce „rodo”;
d) dane osobowe kandydata, a przypadku gdy kandydat jest niepełnoletni również jego
rodziców/opiekunów prawnych przetwarzane są przez administratora na podstawie
zapisów Ustawy Prawo Oświatowe w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego – podstawę prawną przetwarzania danych wynikającą z Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych wskazuje art.6 ust.1 pkt c) oraz e) RODO;
e) pełnoletniemu kandydatowi, a w przypadku gdy kandydat jest niepełnoletni to jego
rodzicom/opiekunom prawnym przysługuje prawo wglądu do danych osobowych, a
także ich poprawiania;
f) w razie wykazania, że dane osobowe są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub
zostały zebrane z naruszeniem Ustawy Prawo Oświatowe albo są zbędne do realizacji
celu, dla którego zostały zebrane, administrator danych uzupełni, uaktualni bądź sprostuje je bez zbędnej zwłoki;
g) informujemy również o przysługującym prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 - w razie
niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych;
h) dane osobowe udostępniamy organom lub instytucjom upoważnionym z mocy prawa, a także innym podmiotom wyłącznie w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych szkoły;
i) informujemy, że na podstawie art.160 Ustawy Prawo Oświatowe dane osobowe kandydatów przyjętych do naszej szkoły są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do naszej szkoły, natomiast dane osobowe kandydatów
nieprzyjętych przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została
wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone
prawomocnym wyrokiem;
j) podanie danych osobowych wymienionych we wniosku rekrutacyjnym jest wymogiem wynikającym z Ustawy Prawo Oświatowe, a ich nieprzekazanie uniemożliwi
przyjęcie kandydata do naszej szkoły;
k) administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej ani nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

