KLAUZULA

INFORMACYJNA

SKIEROWANA

DO

KANDYDATÓW

PRZY

PROCESIE

REKRUTACJI DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 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
Rozporządzenie 2016/679 (zwane dalej „RODO”) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół w Niećkowie, Niećkowo 63, 19-230
Szczuczyn;
2) inspektorem ochrony danych w Zespole Szkół w Niećkowie, Niećkowo 63, 19-230 Szczuczyn jest Pani
Klaudia Gzinka email: gzinka@togatus.pl, tel: +48 533 327 053;
3) Pani/Pana dane osobowe oraz dane dzieci przetwarzane będą w celach rekrutacji do Zespołu Szkół
w Niećkowie, Niećkowo 63, 19-230 Szczuczyn na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c;
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres rekrutacyjny, a następnie archiwizowane zgodnie
z kategorią archiwalną;
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do 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. RODO;
8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem ustawowym przy procesie rekrutacji;
9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
…………………………………
(podpis kandydata)

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH CELEM PUBLIKACJI
W MEDIACH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci wizerunku, a także informacji na temat
osiągnięć w celu podejmowania działań edukacyjnych szkoły, prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć
i utrwalania pozytywnego wizerunku szkoły, w szczególności poprzez zamieszczanie informacji na jej stronie
internetowej, portalach społecznościowych i komunikatorach oraz realizacji innych działań oświatowych,
kulturalnych, sportowych czy edukacyjnych w trakcie pobierania nauki i po skończonej edukacji wykorzystanie
materiałów i zdjęć zrobionych w trakcie pobierania nauki przez Zespół Szkół w Niećkowie, Niećkowo 63, 19-230
Szczuczyn, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.).
Oświadczam, że zrzekam się dodatkowego wynagrodzenia z powyższego tytułu.
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania
danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania jak również
z możliwością cofnięcia zgody w każdym momencie.
Oświadczam, że zrzekam się dodatkowego wynagrodzenia z powyższego tytułu.
…………………………………
(podpis kandydata)

