KLAUZULA INFORMACYJNA
Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 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) – RODO (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, ze zm.)
informujemy:
1. Administratorem danych osobowych jest: Zespół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej
w Olsztynie, ul. Żołnierska 15, 10-558 Olsztyn, NIP 7391443543, REGON 000192755,
tel. +48 730944141, +48 730944188 email: sekretariat@zsbolsztyn.pl
2. Pana/Pani dane osobowe oraz dane osobowe Pana/Pani dziecka będą przetwarzane na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu realizacji zadań
ustawowych, określonych w ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. oraz w ustawie
o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.
3. Pana/Pani dane osobowe oraz dane osobowe Pana/Pani dziecka przechowywane będą przez okres
wskazany w obowiązującym w placówce jednolitym rzeczowym wykazie akt.
4. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do
ich sprostowania oraz prawo do ograniczenia przetwarzania. W przypadku danych osobowych
przekazanych na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) przysługuje również prawo do
odwołania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych.
6. Podanie danych osobowych w procesie rekrutacji jest dobrowolne, a odmowa ich podania
uniemożliwi uczestniczenie w procesie rekrutacji. Podanie danych osobowych w przypadku
przyjęcia ucznia do placówki jest wymogiem ustawowym.
7. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, którym administrator danych powierzył
przetwarzanie danych, m.in. świadczące usługi doradztwa prawnego, dostarczające systemy i
usługi informatyczne.
8. Przetwarzanie danych nie służy profilowaniu ani automatycznemu podejmowaniu decyzji.
9. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem
praw przysługujących na mocy RODO do Państwa dyspozycji pozostaje inspektor ochrony danych:
Dawid Nogaj, email: inspektor@bezpieczne-dane.eu

KLAUZULA ZGODY
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów
związanych z rekrutacją do Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie
zgodnie z Rozporządzeniem 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) Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, sprostowanie Dz.Urz.UE.L 2018 Nr 127, poz. 2.

.................................
miejscowość, data

.................................................................................
czytelny podpis: rodzica/opiekuna prawnego

