
 

Klauzula informacyjna przy rekrutacji do Zespołu Szkół Elektrycznych i 

Ogólnokształcących w Krośnie 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespołu Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących   

w Krośnie reprezentowany przez Dyrektora szkoły. Dane adresowe szkoły: Ul. Rzeszowska 10, 38-400 Krosno. 

Tel kontaktowy.: 13 43 655 64,  mail: zseio@elektryk.krosno.pl 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w  Zespole Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie 

możliwy jest pod numerem tel. 13 43 625 83,  adresem email: kwarunek@elektryk.krosno.pl lub pisemnie na 

adres siedziby Administratora danych. 

Celem przetwarzania danych osobowych:  

Dane osobowe kandydatów do Szkoły,  ich rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będą przetwarzane 

w celu przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienia 

obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO (przetwarzanie jest niezbędne 

ze względów związanych z ważnym interesem publicznym jakim jest zapewnienie odpowiedniej opieki 

uczniom) w związku z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 996 i 1000 ze zm., które określają treści wniosku o przyjęcie do szkoły i jego załączników, 

kryteria rekrutacyjne i sposób ich określania przez organ prowadzący, zasady dostosowania szkoły do 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, a także zasady 

przechowywania danych osobowych kandydatów i dokumentacji postępowania rekrutacyjnego. 

 

Odbiorcami danych osobowych kandydatów do szkoły, ich rodziców lub opiekunów prawnych będą 

upoważnieni w tym celu pracownicy Szkoły. Ponadto Szkoła zastrzega sobie prawo do przekazywania danych 

innym podmiotom świadczącym pracę na rzecz rekrutacji i funkcjonowania szkoły na podstawie umowy 

powierzenia danych osobowych.     

Zebrane dane będą przechowywane według Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt obowiązującego  

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie.  

W sytuacji nieprzyjęcia kandydata do szkoły, dokumenty zostają mu zwrócone (po odbiór dokumentów należy 

się zgłosić w placówce szkoły), a w przypadku ich nieodebrania, dane osobowe będą przechowywane przez 

okres 1 roku (zgodnie z art.160 ust 2 Ustawy Prawo oświatowe). 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody  

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Przysługuje Panu/Pani prawo 

wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, 

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją 

niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji i realizacji nauki w Zespole 

Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie.  

Dane osobowe nie są i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji 

i nie będą profilowane. 

 

 

……...................................................          ………………............................................................. 
(Imię i nazwisko ucznia)      (data, czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych )  
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