KLAUZULA INFORMACYJNA
dla kandydatów w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji
W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (Dz. Urz.
UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016 r.), zwane dalej RODO, informujemy:
1.
2.
3.
3.
4.

5.
6.

7.

Administratorem danych osobowych jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Bohaterów
Ziemi Iłżeckiej w Chwałowicach, Chwałowice 247, 27-100 Iłża, tel/fax 48 616157, e-mail:
ckziu2012@gmail.com
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym będzie można się kontaktować pisemnie, za
pomocą poczty tradycyjnej na adres: Chwałowice 247, 27-100 Iłża lub e-mail: ckziu2012@gmail.com
Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest:
• udzielona zgoda, realizacja umowy, realizacja obowiązku prawnego wynikającego z art. 6 ust. 1 lit. c)
RODO, w związku z art. 149 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Prawo Oświatowe.
Dane osobowe nie będą udostępniane żadnym podmiotom trzecim. Dane mogą być udostępniane jedynie
w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony organ w ramach prowadzonego przez siebie postępowania (np.
policja, sąd, prokuratura). Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Prawnym opiekunom kandydata przysługuje:
• prawo dostępu do danych osobowych (dziecka) kandydata, jak również prawo dostępu do swoich danych;
• prawo do sprostowania danych osobowych;
• prawo do usunięcia danych osobowych jest to równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji;
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych;
• prawo do cofnięcia zgody;
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie danych zawartych w kwestionariuszu i dołączonych dokumentach nie jest obowiązkowe, jednak jest
warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie do szkoły lub umożliwiającym korzystanie
z pierwszeństwa w przyjęciu na podstawie poszczególnych kryteriów naboru.
Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez szkołę, do której kandydat zostanie
przyjęty nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do tej szkoły (zgodnie z art. 160 ust. 1
ustawy Prawo Oświatowe). Szkoły do których kandydat nie został przyjęty przechowują jego dane przez okres
jednego roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu
administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem, wówczas dane są
przechowywane do momentu uprawomocnienia się wyroku (art. 160 ust. 2 ustawy Prawo Oświatowe).
Żadne decyzje dotyczące przyjęcia do szkoły nie zapadają automatycznie oraz nie buduje się żadnych profili
kandydatów.

