KLAUZULA INFORMACYJNA
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 (dalej:
RODO) Zespół Szkół Nr 1 w Miechowie informuje, iż:
Administratorem Danych Osobowych jest Zespół Szkół Nr 1 w Miechowie ul. Racławicka 23,
32-200 Miechów; dane kontaktowe: adres e-mail: ekonomik.miechow@gmail.com, tel.: 41 38
310 89
2. W Zespole Szkół Nr 1 w Miechowie został powołany Inspektor Ochrony Danych, kontakt:
adres e-mail: ekonomik.miechow@gmail.com,
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu :
a) przeprowadzania procesu rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej na podstawie wyrażonej
przez Panią/Pana zgody, do czasu zakończenia procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 14
grudnia 2016r. Prawo Oświatowe,
w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji i dostania się do szkoły:
b) realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego na podstawie wyrażonej przez Panią /Pana
zgody, do czasu wycofania zgody oraz w celu dokumentowania przebiegu nauki.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
a) przez okres rekrutacji (nie dłużej niż jednego roku),
w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji dostania się do szkoły:
b) dane osobowe będą przechowywane przez okres ustalony na podstawie przepisów
archiwalnych.
5. Dane osobowe będą udostępniane podmiotom zewnętrznym wykonującym obowiązek prawny
wynikający z prawa oświatowego oraz aktów wykonawczych.
6. Dołożymy szczególnej staranności przy przetwarzaniu Pani/Pana danych dotyczących zdrowia
i niepełnosprawności. Będziemy je przetwarzać gdyż ich przetwarzanie jest związane z ważnym
interesem publicznym, na podstawie przepisów prawa.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne , jednak ich przetwarzanie jest koniecznym
warunkiem udziału w procesie rekrutacji do szkoły oraz zakończenia postępowania
administracyjnego i wydania decyzji administracyjnej oraz jest koniecznym warunkiem
o świadczenie usług edukacyjnych i posiadania statusu ucznia.
8. Podane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
9. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także
prawo usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania w przypadku i na warunkach określonych w RODO.
10. Posiada Pani/Pan również prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można złożyć osobiście
stawiając się w sekretariacie szkoły (Miechów, ul. Racławicka 23).
11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani /Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
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