
 

Klauzula informacyjna 
o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów i ich rodziców  

w procesie rekrutacji 

Zgodnie z 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 rozpo-

rządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1 ze zm.) – zwanego dalej RODO, 

informujemy, że: 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych oraz danych osobowych Pana/Pani dziecka jest Zespół 

Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 34, 18-500 Kolno, nr telefon 

(86) 278 2661, adres email: zsp@powiatkolno.pl  

1. Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie jest Pani Katarzyna 

Sikorska, adres e-mail: iod@powiatkolno.pl  

2. Dane osobowe podane przez Pana/Panią będą przetwarzane w związku z wypełnieniem obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w zakresie i na zasadach określo-

nych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U.2018.996 ze zm.), w celu prze-

prowadzenia procesu rekrutacji do szkoły. 

3. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, dane osobowe Pana/Pani oraz da-

ne osobowe Pana/Pani dziecka mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. 

Odbiorcami danych mogą być: 

a) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 

b) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej 

umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). 

4. Dane osobowe Pana/Pani oraz dane osobowe Pana/Pani dziecka pozyskane w celu rekrutacji do szko-

ły, będą przetwarzana przez okres przewidziany przepisami prawa, tj.: 

a) dane osobowe kandydatów zgromadzone w celu postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja 

postępowania rekrutacyjnego będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym 

dziecko uczęszczać będzie do szkoły, 

b) dane osobowe kandydatów nieprzyjętych będą przechowywane przez okres roku, chyba że na 

rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępo-

wanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem. 

5. Osobom, których dane są przetwarzane w procesie rekrutacji przysługuje prawo dostępu do treści 

swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w przypadkach okre-

ślonych w przepisach RODO: 

6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami 

prawa. 

7. Podanie Pana/Pani danych osobowych oraz danych osobowych Pana/Pani dziecka w zakresie danych 

przewidzianych w przepisach prawa jest obowiązkiem ustawowym. W celu uczestnictwa w procesie 

rekrutacji jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania. Niepodanie danych jest równoznaczne z bra-

kiem możliwości udziału w procesie rekrutacji. 

8. Pana/Pani dane osobowe oraz dane osobowe Pana/Pani dziecka nie będą podlegały zautomatyzowa-

nym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu przy realizacji wyżej wymienionego celu. 

 


