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KLAUZULA INFORMACYJNA 
dotycząca postępowania rekrutacyjnego 

 

 Zgodnie z art. 13 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  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) i ustawy               

z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 informuję, iż: 

 

1. Administratorem danych osobowych jest dyrektor Zespołu Szkół Mechaniczno- 

Elektrycznych im. K. Pułaskiego w Częstochowie, ul. Targowa 29. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod adresem e-mail 

iodeb@sod.edu.pl lub numerem telefonu 34 362 51 05 wew.107. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego 

rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji postępowania rekrutacyjnego 

zgodnie z art. 158 ustawy prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. Dz. U. 2017 poz. 

59 tj. Dz. U 2018 poz. 996.  

4. Zgodnie z  art. 158 ustawy prawo oświatowe dane osobowe, które będą przetwarzane 

to: imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

5. Okres przetwarzania danych osobowych: nie dłużej niż do czasu upłynięcia terminów 

zawartych w art. 158 ustawy prawo oświatowe. 

6. Odbiorcą danych osobowych są dzieci/uczniowie biorący udział w procesie rekrutacji 

oraz ich rodzice / opiekunowie prawni. 

7. Rodzicom/opiekunom prawnym /dzieciom i uczniom, których dane są przetwarzane 

przysługuje prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

8. Rodzicom/ opiekunom prawnym / dzieciom i uczniom, których dane są przetwarzane/ 

przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych. 

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe  

ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w. 

 

 

         Podpis administratora  

         

          

 

 


