
…………………………………………… 

Imię i nazwisko Kandydata 

 

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), uprzejmie informujemy, iż: 

a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest dyrektor publicznego liceum ogólnokształcącego, 

technikum, branżowej szkoły I stopnia, do których wniosek został złożony. W przypadku pytań 

dotyczących procesu przetwarzania swoich danych osobowych  może Pani/Pan skontaktować się z 

Inspektorem Ochrony Danych w danej szkole,   

b) podane dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego  

i przyjęcia do szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej, 

c) podanie danych jest obowiązkowe, a podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez 

Administratora są przepisy artykułów Rozdziału 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe      

(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.), w związku z art. 149 ust. 4, art. 155 ust. 4 i art. 165 

ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę-Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. 

poz. 60 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, który 

zezwala na przetwarzanie danych osobowych gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w 

interesie publicznym. Art. 6 ust. 3 lit. b wyżej wymienionego rozporządzenia stanowi jednocześnie podstawę 

przetwarzania danych o stanie zdrowia, jeżeli zezwala na to przepis szczególny innej ustawy. 

d) przekazane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi w celu 

przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i przyjęcia do szkoły ponadgimnazjalnej lub 

ponadpodstawowej, jednak nie dłużej niż przez czas określony w art. 160 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016r. Prawo oświatowe, 

e) przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, kopii danych, usunięcia danych, przy 

czym uprawnienie to zostanie zrealizowane po okresie nie krótszym niż okres przechowywania danych, 

f) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa 

lub podmioty upoważnione na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Administratorem a tym podmiotem. 

g) w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przez 

Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie swoich danych osobowych 

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

 

 

  ………………………                                     ………………………………………………… 

Data                                                                                 Podpis Kandydata 
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        Podpis rodzica/ opiekuna prawnego 

 

 

 


