KLAUZULA INFORMACYJNA - REKRUTCJA DO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 6
IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO W JASTRZĘBIU-ZDROJU
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (dalej: RODO), informujemy, że
a) administratorem danych osobowych dotyczących kandydata oraz jego
rodziców/opiekunów prawnych jest Zespół Szkół nr 6 im. Króla Jana III
Sobieskiego,44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Harcerska 12,
e-mail: szkola@zs6sobieski.pl , telefon/fax: +48 32 4717264 reprezentowany przez
Dyrektora, dalej zwany "administratorem"
b) możliwy jest korespondencyjny kontakt z inspektorem ochrony danych na adres
szkoły wskazany powyżej z dopiskiem "inspektor ochrony danych"
c) dane osobowe są przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 pkt c),e) RODO,
w celu przyjęcia dziecka do naszej szkoły na wniosek rodziców/opiekunów
prawnych zgodnie z rozdziałem 6 ustawy Prawo Oświatowe,
d) rodzicom przysługuje prawo wglądu do danych osobowych swoich/dziecka
oraz ich sprostowania oraz poprawiania,
e) w razie

wykazania,

że

dane

osobowe

są

niekompletne, nieaktualne,

nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są zbędne do
realizacji celu, dla którego zostały zebrane, administrator danych uzupełni,
uaktualni bądź sprostuje je bez zbędnej zwłoki,
f) informujemy również o przysługującym prawie wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, przy czym prawo wniesienia skargi nie
dotyczy samego procesu rekrutacyjnego, ale wyłącznie niezgodnego z prawem
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych kandydata,
g) dane osobowe udostępniamy organom lub instytucjom upoważnionym z mocy
prawa, a także innym podmiotom wyłącznie w celu realizacji zadań ustawowych
przez administratora,
h) dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego
oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej
niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do naszej szkoły, natomiast dane
osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania

rekrutacyjnego są przechowywane przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie
dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego
i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem,
i) administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej ani nie stosuje zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, w tym profilowania,
j) podanie przez Panią/Pana danych osobowych kandydata na ucznia

oraz

rodziców/opiekunów prawnych jest wymogiem wynikającym z rozdziału 6
(art.130-164) Prawa Oświatowego, a ich nieprzekazanie uniemożliwi przyjęcie
dziecka do naszej szkoły,
k) po zakończeniu procesu rekrutacji lista zawierająca imiona i nazwiska
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w poczet uczniów
naszej szkoły zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez
wywieszenie listy kandydatów na drzwiach wejściowych do Zespołu Szkół
nr 6 im. Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju.

