
Dąbrowa Górnicza, …………….r.

Klauzula informacyjna
dla   rodzica/ prawnego opiekuna  kandydata 

Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o 
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż:

1) administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej
z siedzibą; 41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Kosmonautów 8 reprezentowany przez Dyrektora
mgr Ewelina Piasecka-Woźniczka;

2) Inspektorem ochrony danych jest Pan Łukasz Więckowski, adres e-mail: biuro@lumiconsul-
ting.pl, Tel. 503 038 001;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą: 

 W celu niezbędnym do realizacji  przepisów prawa oraz przeprowadzenia rekrutacji  do
klasy pierwszej dla kandydatów ZSP na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a RODO.

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są: 

 osoby  upoważnione  przez  Administratora  do  przetwarzania  danych  w  ramach
wykonywania swoich obowiązków służbowych,

 podmioty,  którym  Administrator  zleca  wykonanie  czynności,  z  którymi  wiąże  się
konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające);

5) Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  trwania  rekrutacji  oraz  w
obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji  związanej z rekrutacja do szkoły, ustalonym
zgodnie z odrębnymi przepisami prawa.

6) posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  prawo  ich  sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;

7) ma  Pani/Pan   prawo  do  wniesienia  skargi  do  Organu  Nadzorczego  tj.  Prezesa  Urzędu
Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO);

8) podanie  przez  Pana/Panią  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  ale  konieczne  dla  celów
związanych z procedurą rekrutacji.

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania. 

………………….…………………..
(podpis administratora danych)

………………………………………..
Potwierdzenie odbioru klauzuli informacyjnej

(podpis rodzica/ prawnego opiekuna)


