Załącznik nr 21
do Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych
Wer. 2.0. z dnia 6.05.2021 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROWIE LUBELSKIM
Szanowni Państwo, w trosce o ochronę Państwa danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą
przetwarzania danych osobowych w postępowaniu rekrutacyjnym w Zespole Szkół w Ostrowie Lubelskim.
Kto jest administratorem danych osobowych
Administratorem Waszych danych osobowych oraz danych Waszych rodziców/opiekunów prawnych jest Zespół Szkół w
Ostrowie Lubelskim reprezentowany przez Dyrektora, ul. Unicka 5, 21-110 Ostrów Lubelski.
Z kim możecie się skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Waszych danych osobowych
Administrator wyznaczył specjalną osobę – Inspektora Ochrony Danych, który udziela szczegółowych odpowiedzi
na pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych. Możecie się z nim skontaktować pod adresem: iod@pcat.pl, bądź
listownie na adres: ul. Unicka 5, 21-110 Ostrów Lubelski.
Jakie są cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
Będziemy przetwarzać Wasze dane osobowe oraz dane osobowe Waszych Dzieci w celu przeprowadzenia postępowania
rekrutacyjnego do Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim w związku z prawnym obowiązkiem ciążącym na administratorze
wynikającym z przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Dane
na temat zdrowia przetwarzane będą na podstawie art. 9 ust.2 lit. g RODO w zw. z ustawą Prawo oświatowe.
Komu możemy udostępnić Wasze dane
Abyśmy zrealizowali swoje zadania, Państwa dane mogą zostać przekazane organowi prowadzącemu Zespół Szkół w
Ostrowie Lubelskim – tj. Powiatowi Lubartowskiemu oraz podmiotom, którym placówka powierza realizację zdań, w
szczególności: firmom dostarczającym oprogramowanie do prowadzenia dokumentacji szkolnej. Państwa dane mogą
również zostać przekazane innym instytucjom, jeśli będzie od nas tego wymagało prawo.
Przez jaki czas będziemy przetwarzać Wasze dane osobowe
Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 160 ustawy Prawo oświatowe, nie dłużej niż do końca okresu,
w którym kandydat przyjęty będzie uczęszczał do Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim, zaś dane kandydatów nieprzyjętych
zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego będą przechowywane przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie
dyrektora szkoły zostanie wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostanie zakończone
prawomocnym wyrokiem.
Czy musicie nam podać swoje dane osobowe
Konieczność podania danych osobowych wynika z obowiązku ustawowego, a konsekwencją ich nie podania będzie brak
możliwości udziału w rekrutacji.
Jakie przysługują Wam prawa
Ponieważ przetwarzamy Państwa dane osobowe, macie prawo do: dostępu do tych danych oraz otrzymania ich kopii,
sprostowania danych jeśli są błędne, uzupełnienia danych jeśli zauważycie Państwo, że są niekompletne, ograniczenia
przetwarzania danych np. na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość Państwa danych, usunięcia danych np.:
kiedy nie będą już potrzebne do celu, dla którego zostały zebrane.
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Prawo wniesienia skargi
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Zespole Szkół w Ostrowie
Lubelskim przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych
osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
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