
 

 

Klauzula informacyjna RODO 

Kandydaci do szkoły – rekrutacja. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (Ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informujemy, iż: 

1. Administratorem państwa danych osobowych jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

"Medyk" ul. Wazów 44 65-044 Zielona Góra. 

2. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym 

można skontaktować się poprzez adres e-mail : msz@medyk.zgora.pl. 

3. Dane osobowe kandydata/ucznia będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania 

rekrutacyjnego do szkoły i pobierania nauki na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) 

4. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: 

a) w zakresie dokumentacji rekrutacyjnej: nie dłużej niż do końca okresu, w którym dana osoba będzie 

korzystać z kształcenia; 

6.  

7. b) w zakresie dokumentacji przebiegu nauczania: 5 lat – dzienniki lekcyjne (licząc od początku roku 

następującego po roku zakończenia nauki na danym poziomie), 50 lat – księgi arkuszy ocen (licząc od 

początku roku następującego po roku zakończenia lub przerwania nauki w szkole). 

8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, tj. udziału w postępowaniu 

rekrutacyjnym do szkoły oraz pobierania nauki. 

9. Dane dotyczące rekrutacji w zakresie i na czas wskazany w Art. 158. Prawo oświatowe będą 

upubliczniane. 

10. Osoba, której dane osobowe przetwarza administrator danych, posiada prawo do (z zastrzeżeniem 

ograniczeń wynikających z przepisów prawa): 

 dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 RODO); 

 sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO); 

 usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO); 

 ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO); 

 przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 RODO); 

 prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO); 

 cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku 

uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

11. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora danych nie podlegają profilowaniu i 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

12. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, wyjątkiem mogą być sytuacje przewidziane 

przepisami prawa. 


