
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów  

i ich rodziców/prawnych opiekunów prawnych w procesie rekrutacji 

 

1. Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 
osobowych), informujemy, iż :  

2. Administratorem danych osobowych kandydata i jego rodziców/opiekunów prawnych 
jest Zespół Szkół w Połczynie-Zdroju, ul. St. Staszica 6, 78-320 Połczyn-Zdrój. 

3. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktowad się  
z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail iod@zsp-polczyn.pl lub pisemnie na 
adres siedziby administratora. 

4. Dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będą 
przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. 

5. Odbiorcami danych osobowych kandydata oraz danych osobowych rodziców lub 
opiekunów prawnych kandydata będą upoważnieni pracownicy Szkoły lub inne osoby 
działające z upoważnienia Szkoły, do których zadao należy rekrutacja uczniów lub 
podmioty, którym Szkoła powierzy przetwarzanie danych osobowych w celu 
przeprowadzenia procesu rekrutacji. 

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do paostwa trzeciego ani do organizacji 
międzynarodowej. 

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres pobierania nauki ucznia w Zespole 
Szkół. W sytuacji nieprzyjęcia do szkoły, dokumenty kandydata zostają mu zwrócone,  
a w przypadku ich nieodebrania, dane osobowe będą przechowywane przez okres  
1 roku (zgodnie z art.160 ust 2 Ustawy Prawo oświatowe), chyba że na rozstrzygnięcie 
dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie 
zostało zakooczone prawomocnym wyrokiem. Po tym terminie następuje komisyjne 
zniszczenie dokumentów zawierających dane osobowe. 

8. Prawnym opiekunom kandydata przysługuje prawo dostępu do danych osobowych 
dziecka (kandydata), żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania 
usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji. 
Ponadto przysługuje im prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach 
określonych w art. 18 RODO. 

9. W ramach prowadzenia procesu rekrutacji dane nie są przetwarzane na postawie art. 6 
ust. 1 lit. e) lub f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 
RODO nie przysługuje. Podobnie ze względu na fakt, iż jedyną podstawą prawną 
przetwarzania danych w procesie naboru jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO nie przysługuje 
prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO. 

10. Aby skorzystad z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna 
skontaktowad się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem  
i poinformowad go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystad. 
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11. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji do 
szkoły. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe przeprowadzenie 
postępowania rekrutacyjnego i przyjęcia kandydata do szkoły ponadpodstawowej. 

12. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieśd skargę do organu nadzoru, którym  
w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. 
Stawki, jeśli uznają Paostwo, iż przetwarzanie przez Administratora Paostwa danych 
osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych. 

13. Przekazane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym 
profilowane. 

 

 


