
Klauzula informacyjna na potrzeby rekrutacji

Zgodnie z art.  13 ust.  1 i  2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (Dziennik Urzędowy Uni i Europejskiej 2016/679) informuję, że:

1.Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest  Zespół Szkół im.
Wł.  Broniewskiego  w  Świdwinie  ul.  Kościuszki  28  zwany  dalej  administratorem.  Telefon
kontaktowy do administratora 94 365 24 74, e- mail zespolwbron@pro.onet.pl

2.Inspektor Ochrony Danych (IOD): Marlena Krawczyk, e- mail: ido@zsswidwin.pl

3.  Dane  osobowe  kandydata  przetwarzane  będą  w  celu  przeprowadzenia  rekrutacji  do  klas
pierwszych.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy
lub udzielona przez Panią/ Pana zgoda. 

4.  Po  wyrażeniu  zgody  przez  kandydata  oraz  po  pozytywnym  procesie  rekrutacji  dane  będą
przechowywane w szkole w celu związanym z procesem kształcenia.

5.  Dane  osobowe  kandydatów,  zgromadzone  w  celach  postępowania  rekrutacyjnego  oraz
dokumentacja postępowania rekrutacyjnego będą przechowywane przez okres:
1) uczęszczania do danej szkoły ponadgimnazjalnej  – w przypadku kandydatów przyjętych,
2) jednego roku –w przypadku kandydatów nieprzyjętych.

6. Zarówno kandydat jak i przedstawiciel ustawowy posiada prawo dostępu do treści swoich danych
oraz  prawo  ich  sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  przenoszenia
danych,  prawo  wniesienia  sprzeciwu,  prawo  do  cofnięcia  zgody  w  dowolnym  momencie  bez
wpływu  na  zgodność  z  prawem  przetwarzania  (jeżeli  przetwarzanie  odbywa  się  na  podstawie
zgody),  którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Zarówno kandydat jak i przedstawiciel ustawowy ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych ( tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych (Biuro Generalnego Inspektora
Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna,  iż przetwarzanie jego
danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.

8.  Podanie  przez  kandydata  danych  osobowych  jest  wymogiem  ustawowym.  Kandydat
zobowiązany  jest  do  ich  podania,  a  konsekwencją  niepodania  danych  osobowych  będzie
nieuwzględnienie w procesie rekrutacji.

Dyrektor Szkoły
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