Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców – proces rekrutacji
Zgodnie z art. 13 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 (RODO), informujemy, iż Administratorem danych osobowych uczniów i
rodziców/opiekunów prawnych jest Europejskie Centrum Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego w Gubinie, ul. Pułaskiego 1, 66-620 Gubin, tel. 68 455 82 40
Inspektorem Ochrony Danych w Szkole jest Łukasz Ziemba, z którym można się
skontaktować e-mailowo: iod.ziemba@gmail.com lub telefonicznie tel. 512 247 566.
Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie art. 6 ust.
1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO., tj. realizacji statutowych zadań dydaktycznych,
opiekuńczych i wychowawczych szkoły, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2016
r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.), Rozporządzenia 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).
Dane osobowe kandydata mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki
będzie wynikać z przepisów prawa. Do danych osobowych kandydata mogą też mieć dostęp
podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu (podmioty przetwarzające), np. podmioty
świadczące usługi informatyczne, jak również inni administratorzy danych osobowych
przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową.
Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji będą przechowywane nie dłużej niż do końca
okresu, w którym uczeń będzie uczęszczał do placówki, a w przypadku nieprzyjęcia do
placówki – przez okres jednego roku a później komisyjnie zniszczone.
Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody
w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora
Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W celu uczestniczenia w
rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową
uczestnictwa w rekrutacji.

