
lnformecja o prz€twarzanlu danych osobourych na podstawie rozporządzenia
Parlamentu EuropeJskiego l Rady (UE) 20161679 t dnia 27 kwietnla 2016 r. w sprawle

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzanlem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepłymr takich danych oraz uchylenla dyreKywy 95rlt6ME (ogólnego

rg3pgrządlqn]g 9 99Ę9l!! !uy9.h), 9z.!1.uE_ L.2016. u9. 1 (dalei : RoDo)
informujemy, że:

1). Administrato_riĄ dąny_cĘp§obowych przenłarząnych w ramach procesu rekrutacii

,),#,'iff .ffi",#f#;-rffiffi $"ffi,;*P.m?HB.*^Fo*rĘł,0l%jest możlĘ przy użyciu danych kontaKowychizko!; nałeży pamiętać, iż'powyższe
dane słuźą wyłącznie do kontaktu w 

-sprawacń 
zwiąańycn 'bezpóśrednio 

zprzetwarzaniem danych osobowych, a inspehor ochrony danych nie posiada i nie
udzjela informacii dotyczących pnebiegu piocesu naboru, w szĆzegótności informacji

_. o otercie szkoły, statusiezgloszenia, punklacji, kryteriach anł wynikich rekrutacji;
3) dane osobowe kandydatów oraz rodziców lu6 opi-etunów prawńych t<anayoatoń nęoąprzetwanane w celu pneprowadzenia postępowania rekrutaryjńego odpowiednio:

- do dnia 24 maja 2018 r. na podstawie art. 23 ust. i'pkt z ustawy z ańiaźg.i"ńni. 1997 r, o
ochronie danych osobowych (Dz. U, z 2Ot6 ł. poz. g22 z póżn. zm.),

- od 25 maia 2018 r. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RoDo
W zwiąku z art. 149 ust. 4 i 7, art. 155 ust. ąi7 oazart. 165 ust. 3 i6 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - PIaWo ośWiatowe (Dz. U. z 2017 l, poz. 60, z późn.
zm.) stosuje się przepisy ań. 7b usl. lc, art, 2od, art. 20f, an. 2oh ust. r, ł,,5, ust. 6 pK 2-5 i
Ust. 7, art. 20i, an. 20t, art. 20z i arl.207e Ustawy z dnia 7 Września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz, U. z 2oI7 r. poz.2198, z póŹn. zm.) oraz art, 127 Ust, 1, ust, 4 i usl. 13 ustawy z dnia 14
grudnia 2016 

'. 
Prawo ośWiatowe (Dz, U. z 2o!7 l. poz.59, z późn. zm.), kóre ołróślaią treść

wniosku o pzyjęcie do szkĄ i iego za|ączników oraz kryteria rekrutacyjne, zasady
dostosowania placówki do indyvrlidualnych potrzeb rozwojowych i edukac}jnych oraz
możliwości psychofizycznych ucznia, a także zasady przechow}wania danych osobowych
kandydatów i dokumenlacji postępowania rekrutacyjnego;

4) odbiorcą danych osobowych zawartych we wniosku może być: uprawniony podmiot
obsługi informatycznej dostarczający na podstawie umowy powiez'enia prie'wvarzania
danych, organ prowadzący, organy administracji publiczńej ,prawnione oo uzyskania
takich informacji na podstawie pnepisów prawa;

5) informacje dotyczące llowadzonego . 
postępowania rekrutacyjnego, w lym Wszczególności informacje o takcie zakwalifikowania i payi|ciź t"ań'ońa' ręoą

wymieniane (za pośrednictwem systemu elehronicznego *ńóiął"so pŃadzenie
procesu naboru) pomiędzy szkolami wskazanymi powy-ie| nd rsci'e'próńiencji, w celu

_. usprawnienia procesu rekn tacji iwyeliminowinia |Ńst<i uror<owańli ńiejsc;6) dane osobowe nie będą pzekazy,wane do pańśtwa trzeciego ani oó 'organizacli
międzynarodowej;

7) dle będą pzechowyłane pnez okres wskazany w art. 2oze ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie_ośwjaty (Dz. v.z2o17 r.poz, źtst,,zpotn. zńsńińąłr, u.tu*ą
z dnia 14 grudnia 2016 r..Pnepisy wprowadzające - priwo oświitowe 15z.-v. z zotl
r. poz. 60, z póżn. zm,), z którego wynika, ie oan'e osobowe tanovoatow ig;omadzonew. celach postępowania rekrutacyjnego oaz dokumeniacją pisępowania
rekrutacy. jnego są przechowywane nie óużĘ niż do konca ołreśu, *-ńoriń-*.ę.."z"
{e s;lery,_ 39§_-dą!e _9§9!o§ ł*9y9*9!_!§p!try9l iŁÓrnuoión" 1n ."ru"r.,

PostęPowania rekrutacyjnego są pnechowyłane w szkole, przez okres ,;ku, ;G1;na rozstzygnięcie__lJr:!:_r1 s,zkoły zostala_ wnies'iońi- .k;;s;*;;-;a;;
^. 

administraryjnąo iposĘpowanie nie zóstało z"końcrone pra*o.o.nr7. Ńoxiem;8) Prawnym opiekunom kańoydata albo pełnoreińeńu ła"di;;ffi;;;il'ug'ui. pr"*o
9.9.Jęqu do danych osobowy.ch.kandybaa, tąoanla ich sórostowńi;ńi"Jiunlęcia.wniesienie żądania usunięcia danycń jest róvłroznaczne z rezygnacją z udziału wprocesie rekrutacji. ponadto prżysłu:guje im prawo do żąńnii''o!ńniczenia

^, 
pżetwarzania w pzypadkach okreśionyĆtrw art. 18 RoDo.9) w ramacn prowadzenia procesu rekutacji dane nie są pĘetwarzane na po§awie art.
9:"] _1 

lT e) lub f) RoDo, zatem prawo do wniesienia'spr.".ń;;;;;łiii. 
"n 

zrRODO nie prrysfuguje, Podobnie ze względu na fakt, iz i"Ov"ą plOii"r"f pr"*nąprzetwalzania danych w procesie naboru fiśt an. 6 ust, r rit' .l hódó nie pilysługu;e
_ _. 

pfawo do pzenoszenia.danych na podstawie art. 20 RoDo;10)w trakcie przetwarzania oinyctr na potrzeb!'procesu rekrutacji nie dochodzi dgwylącznie zaulomatyzowanegi podejńowanii oćcyzji ani do profilowania, o hórych ,mowa w art, 22 ust. 1 i4 RoDo. oznacza to, te oec}zje ootvczic" pirńcTi io szr<oły
- ,. 

nie, zapadają automatycznie oraz że nie.budlje się iaónvcńpio-nlii;;ó'yi;;,
11) rodzicom lub opiekunom p.raTym ranoyaań juo pełnoletniemu kandydatowi, jeżelitwierdzą, że przetwarżanie dinych,'pńcsi" rekrutacji ;";ua;;-bńąująceprzeplsJlla*a, przysfuguje prawó wniesiónia skargi do organu nuoroi.r"go, .gooni"z ar.,77 RoDo, gdy uznają, że przetwarzanie ich dinych ośooo*ycńna-.§i'przepisyRoDo, w polsce organem nadzorczym jest Generalny lnspektor ochrony Danychosobońrych (adres.siedziby: ul. Stawki z. ń-iss w.rś.ari), a l"ili'*-pi.y..ros"ipowołany by został]ln| organ nadzorczy, t"ń org"n właśnie będzie właściwy dorozpatrzenia skargi, z tym że.prawo wniesienia .ł*iłi ootvi.v *vłi.ini" ińnosci zprawem przetwanania danych osobowych, nie dotyciy zaś pź"oi"g, pro..,iil'naboru,
_ ^. 

dla którego ścieżkę odwolawczą przewidulą prr"pii.v Pr"*Joiń"ńi!;;;--"
12)Podanie danYch zawartych w niniejszym ióiruiizu i oorączonlciióJi]r"nt".n ni"jest obo!,,iązkowe, jednakiest waruńłióm umożliwiającym ibidil;;il'; jivlęcie ooszkoły lub umożliwiającym korzystanie z pieńzóńsirł," * ńł;"il iJ'ióo.t"*i"poszczególnych kMeriów naboru, co wynika w szczególności z przepisów wskazanychw pkt 3; oznacza to, że. podanie dan}ch zawartycń *" *nńśłu-i..i-r."nió..n" ol"uczestniczenia w procesie.r€krutacji dó szkoly, natomiast podanie (w tym dołączeniestosownych dokumentów) danych potwierłiąącvcrr .'p"tnl"ni" póiiclz-ególnychkryteriów pierwszeńsNva w rekiutacji jest końeczne, aby móc korzvstać z tychkryteriów.

zapoznałam się/zapozrrałem się z treścią powyższych pouczeń, oświadczam, że podane informacje są z8odne ze stanem faktyczny

pdPi§l.łdy&e


