Imię i nazwisko ucznia .…………………………………………………………………………………..…………………………………

RODO – NOTA INFORMACYJNA

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w ANKIECIE OSOBOWEJ ZSŁ
w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych wobec dziecka,
którego dane dotyczą.
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 (4.5.2016 L 119/38
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych
osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000).
Przyjmuję do wiadomości, iż:
W związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych w dniu 25 maja 2018 roku
Administrator Danych Osobowych będący Zespołem Szkół Łączności w Poznaniu, ul. Przełajowa 4,
61-622 Poznań, informuje iż:
1) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanej „RODO”
oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000).
2) Przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c w/w ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych w celu realizacji zadań w celu realizacji zadań ustawowych, określonych
w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy
o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji
statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
3) Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.
4) Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu, ul. Przełajowa
4, 61-622 Poznań- iodo2@wp.pl
5) Posiadają Państwo prawo do:


dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających
przetwarzaniu;



sprostowania swoich nieprawidłowych danych zgodnie z art. 19 RODO;



żądania usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) w przypadku zajścia
okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;



żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;



wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 RODO;



przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

6) Podane

dane

osobowe

będą

przechowywane

przez

okres

niezbędny,

wskazany

w przepisach prawa.
7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu
rekrutacji do Zespole Szkół Łączności i prowadzenia działalności dydaktyczno-wychowawczoopiekuńczej wobec dziecka, którego dane dotyczą, na podstawie przepisów Ustawy – Prawo
oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty
z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198).
8) Podane dane osobowe będą na podstawie niniejszej zgody przetwarzane przez administratora
przez okres rekrutacji na rok szkolny 2019/20 i realizacji działalności dydaktycznowychowawczo-opiekuńczej wobec dziecka, którego dane dotyczą.
9) Dane będą przechowywane przez okres wskazany w art. 160 ustawy Prawo oświatowe,
z którego wynika, że dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania
rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej
niż do końca okresu, w którym uczęszcza do szkoły, zaś dane osobowe kandydatów
nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane
w szkole, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona
skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym
wyrokiem.
10) Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych
przepisów prawa.
11) Prawnym opiekunom kandydata oraz pełnoletnim kandydatom przysługuje prawo dostępu
do danych osobowych dziecka (kandydata), żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie
żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji.
Ponadto przysługuje im prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach
określonych w art. 18 RODO.
12) W ramach prowadzenia procesu rekrutacji dane nie są przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1lit.
e) lub f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie
przysługuje. Podobnie ze względu na fakt, iż jedyną podstawą prawną przetwarzania danych
w procesie naboru jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO nie przysługuje prawo do przenoszenia danych
na podstawie art. 20 RODO;
13) W

trakcie

przetwarzania

danych

na

potrzeby

procesu

rekrutacji

nie

dochodzi

do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, a 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;
14) Jeżeli podane dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, można wnieść skargę
do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
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Data i podpis rodzica / prawnego opiekuna

