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KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO SZKOŁY I ICH 

RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 
 

Zgodnie z: Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, 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 rozporządzenie o ochronie danych) 

Informuję, że:  

 

1. Administratorem danych osobowych uczniów i rodziców/opiekunów 

prawnych przetwarzanych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w 

im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie jest Zespół Szkół Centrum 

Kształcenia Rolniczego w im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie. 

 

2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest pani Magdalena Bajena.  

 

3. Kontakt do administratora: e-mail: zsrzd@poczta.onet.pl, tel. 46 838 74 95 

 

4. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych podanych w trakcie 

procesu rekrutacji jest ustalenia wyników postępowania rekrutacyjnego. 

 

5. Zakres przetwarzanych w procesie rekrutacji danych osobowych kandydatów 

obejmuje: 

1. dane identyfikacyjne ucznia: 

- imiona, nazwisko,  

- imiona i nazwiska rodziców (opiekunów prawnych), 

- data i miejsce urodzenia, 

- Nr PESEL 

2) adres zamieszkania; 

3) adres zameldowania; 

4) dane kontaktowe: 

- telefon domowy, 

- inne telefony kontaktowe (tel. rodziców),  

- adres e-mail rodziców; 
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5) dane dotyczące wyników w nauce:  

6) dane zawarte na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej 

7) wynik egzaminu ósmoklasisty; 

8) dane zawarte na kartach zdrowia ucznia z poprzedniej szkoły; 

9) wizerunek kandydata; 

10) deklarację wyboru przedmiotu w zakresie rozszerzonym; 

11) wybrane języki obce; 

12) informacja o ukończonej szkole podstawowej; 

13) zainteresowania i uzdolnienia, osiągnięcia szkolne, preferowane koła 

zainteresowań. 

 

6. Uzyskane w procesie rekrutacji dane przechowywane będą do czasu 

zakończenia rekrutacji. 

 

7. Dane zebrane w związku z prowadzona rekrutacją nie są przekazywane 

żadnym innym podmiotom. W przypadku wykorzystywania w procesie 

rekrutacji narzędzi programowych (formularze na stronie internetowej), 

dostarczanych przez MEN lub inne podmioty dane kandydatów przekazane za 

pośrednictwem tych formularzy i załączonych do nich załączników mogą być 

przekazywane do tych podmiotów w ramach powierzonych usług przetwarzania 

danych przez Szkołę. Nie mogą one jednak być przez ten podmiot wykorzystane 

w żadnym innym celu niż ich przekazanie do ZSCKR im. Jadwigi Dziubińskiej  

w celach rekrutacji. 

 

 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora; dostępu do danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

przeniesienia lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.  

 

9. W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie zgód 

Administrator informuje o przysługującym prawie cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  
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10. Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu 

nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).  

 

11. Podanie i przetwarzanie Państwa danych w zakresie wskazanym w punkcie 

5 jest obowiązkiem prawnym. Obowiązek ich przetwarzania wynika z 

przepisów prawa. 
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