Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów i ich rodziców,
opiekunów prawnych w ramach procesu rekrutacji do Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Brzozowie.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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, dalej jako RODO)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), wszystkich kandydatów ich rodziców, opiekunów
prawnych informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest
Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Brzozowie. Z Administratorem można
skontaktować się poprzez adres e-mail: lobrzozow@gmail.com, pisemnie na adres
korespondencyjny: ul. Waleriana Pańki 2, 36-200 Brzozów lub telefonicznie 013 4341774.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się
Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania danych osobowych pod adresem
e-mail: iodbrzozow@interia.eu lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.
Należy pamiętać, iż powyższe dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych
bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych, a inspektor ochrony danych nie posiada
i nie udziela informacji dotyczących przebiegu procesu naboru, w szczególności informacji
o ofercie szkoły, statusie zgłoszenia, punktacji, kryteriach ani wynikach rekrutacji.
3. Dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będą
przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1
lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO a w szczególności w oparciu o przepisy zawarte w:
- ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.);
- rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek
(Dz. U. z 2017 r. poz. 610).
4. Odbiorcą danych osobowych zawartych we wniosku może być: organ prowadzący, organy
administracji publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów
prawa, podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu (podmioty przetwarzające), jak
również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np.
podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.
5. Państwa dane osobowe i dane osobowe kandydata pozyskane w celu rekrutacji do placówki
będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa (art. 160 ustawy Prawo
oświatowe), w tym:

- dane osobowe kandydatów zgromadzone w celu postępowania rekrutacyjnego oraz
dokumentacja postępowania rekrutacyjnego będą przechowywane nie dłużej niż do końca
okresu, w którym dziecko uczęszczać będzie do Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Brzozowie.
- dane osobowe kandydatów nieprzyjętych do placówki zgromadzone w celu postępowania
rekrutacyjnego będą przechowywane w placówce przez okres jednego roku , chyba, że na
rozstrzygnięcie dyrektora zostanie wniesiona skarga do sadu administracyjnego, wówczas dane
będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania prawomocnym wyrokiem.
6. Administrator nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego
(tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię
Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych.
7. Rodzicom, opiekunom prawnym kandydata przysługuje prawo dostępu do swoich danych
osobowych jak również danych kandydata, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie
żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji.
Ponadto przysługuje Państwu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach
określonych w art. 18 ust. 2 RODO.
8. W trakcie przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do
zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust.
1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące przyjęcia do szkoły nie zapadają
automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili kandydatów.
9. W celu skorzystania z ww. uprawnień prosimy o kontakt z Administratorem w sposób
wskazany w pkt 1.
10. Rodzicom, opiekunom prawnym kandydata, jeżeli twierdzą, że przetwarzanie danych
w procesie rekrutacji narusza obowiązujące przepisy prawa w zakresie ochrony danych
osobowych, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa).
11. Podanie Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych kandydata w zakresie danych
przewidzianych w przepisach prawa wymienionych w pkt. 3 jest obowiązkiem wynikającym
z tych przepisów a ich niepodanie jest równoznaczne z brakiem możliwości udziału kandydata
w procesie rekrutacji. Podanie danych potwierdzających spełnienie poszczególnych kryteriów
rekrutacji, w tym dołączenie dokumentów potwierdzających spełnienie tych kryteriów ma
charakter dobrowolnych ale jest niezbędne aby zostały one uwzględnione w procesie rekrutacji.

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Brzozowie

