Liceum Ogólnokształcące
im. Przemysława II
w Rogoźnie
tel.(0-67) 261-70-31
e-mail: liceum@lorogozno.pl
http://www.lorogozno.pl

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem 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, informuję, iż:
1. Administratorem
Pani/Pana
danych
osobowych
jest
Dyrektor
Liceum
Ogólnokształcącego im. Przemysława II z siedzibą w Rogoźnie, ul. Wielka Poznańska 61;
64-610 Rogoźno.
2. W Liceum Ogólnokształcącym został powołany inspektor danych osobowych Pan Jacek
Krzyżaniak i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail
iod3@synergiaconsulting.pl , telefon 782-661-551.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) realizacji obowiązków prawnych związanych z procesem nauczania, działalnością
dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą,
b) promocji działalności szkoły oraz osiągnięć i umiejętności ucznia za zgodną rodzica
(opiekuna prawnego) wyrażoną w trybie - art. 6 pkt 1. a) RODO.
4. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem
podmiotów do tego uprawnionych takich jak:
a) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich
przepisów prawa,
b) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Liceum Ogólnokształcącego
na podstawie zawartej z nimi umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. Państwa dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą
przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny
wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących
u Administratora (Rzeczowy Wykaz Akt).
6. Posiadacie Państwo prawo:
a) dostępu do treści swoich danych,
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
c) żądania usunięcia danych, gdy:
i. dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
ii. dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
d) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO,
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na
podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO,
f) prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych
osobowych opartego na art. 6 pkt 1. a) bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r..

Liceum Ogólnokształcące im. Przemysława II w Rogoźnie
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą
wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym,
prowadzonym na podstawie przepisów art. 7b ust. 1c, art. 20a, art. 20b,art. 20c ust. 2
i 3, art. 20d, art. 20f, art. 20h ust. 1, 4, 5, ust. 6 pkt 2–5 i ust. 7, art. 20j, art. 20m, art.
20s pkt 1, art. 20t, art. 20v i art. 20z–20zf ustawy z 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.), w brzmieniu sprzed 26 stycznia 2017
r., w zakresie dotyczącym postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadgimnazjalnych
oraz przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 14 marca 2017 r. w
sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania
uzupełniającego na kolejne lata szkolne do liceum ogólnokształcącego, dla
kandydatów będących absolwentami szkoły podstawowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 586).
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn.
zm.).
2. Wnioskodawca ma prawo do odmowy udzielenia informacji na temat spełniania
przez kandydata dodatkowych kryteriów, oznacza to jednak nieuwzględnienie tych
kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym.
3. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających
okoliczności zawarte w oświadczeniach załączonych do wniosku, lub może zwrócić się
do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce
zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności.
Z dniem określonym w harmonogramie rekrutacji, dane osobowe zawarte we wniosku
i załącznikach przetwarzane będą zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady Unii Europejskiej nr 2016/679 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)
(DZ.U.UE.L.2016.119.1.).
Oświadczenie:
Oświadczam, że podane w niniejszym wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem
faktycznym. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku i załącznikach
do wniosku dla potrzeb związanych z przeprowadzeniem elektronicznej rekrutacji do szkół
ponadgimnazjalnych lub ponadpodstawowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).
Zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń
……………………………………………………..
Podpis rodzica/opiekuna prawnego

…………………………………………………..
Podpis kandydata

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym Wniosku

……………………………………………………..
Podpis rodzica/opiekuna prawnego
64-610 Rogoźno, ul. Wielka Poznańska 61

…………………………………………………..
Podpis kandydata
fax.(0-67) 261-02-57

