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KLAUZULA INFORMACYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH 

dotycząca rekrutacji uczniów 

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji 

informujemy - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), 

zwnego dalej w skrócie „RODO”, iż: 

 

I. ADMINISTRATOR DANYCH 

 

Administratorem danych osobowych kandydatów do klas I, rodziców lub opiekunów prawnych jest 

Dyrektor reprezentujący Zespół Szkół Ekonomicznych w Zawierciu, ul. Rataja 30. 

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 

Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach związanych z ochroną 

danych osobowych został wyznaczony przy organie prowadzącym Zespół Szkół Ekonomicznych 

w Zawierciu, którym jest Starostwo Powiatowe, ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie. Informacje 

można uzyskać w następujący sposób: 

1. pod adresem poczty elektronicznej iod@zawiercie.powiat.pl 

2. pisemnie na adres organu prowadzącego Zespół Szkół Ekonomicznych w Zawierciu 

 

III. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Przetwarzanie danych osobowych kandydatów do klas I, rodziców lub opiekunów 

prawnych, odbywa się w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych 

Zespołowi Szkół Ekonomicznych, określonych przepisami prawa, w szczególności 

następującymi aktami:  

 Ustawa z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r. poz. 

1781) 

 Ustawa z 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r.  

poz. 910). 

 Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019r.  

poz. 2215). 

 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły 

i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności 

wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1375) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2019r. w sprawie 

świadectw, dyplomów państwowych i innych druków  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1700) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017r. w sprawie 

nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1658) 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguytsltqmfyc4mzuhaztimztgq
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 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego 

na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, 

czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących 

absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586);  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019r.  

w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 

uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1737) 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych 

w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. 2019 poz. 125) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018r.  

w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły 

i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018 r. poz. 1055) 

 Rozporządzenie 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) 

2. Mogą wystąpić przypadki, w których kandydaci do klas I, rodzice oraz opiekunowie 

prawni będą proszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 

w określonym celu i zakresie. 

 

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH 

 

Dane osobowe kandydatów do klas I, rodziców oraz opiekunów prawnych, nie będą 

przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich 

przetwarzania na podstawie  przepisów prawa.  

 

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Dane osobowe kandydatów do klas I, rodziców oraz opiekunów prawnych, będą 

przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania celu, dla którego zostały 

zebrane. 

2. Po realizacji celu, dla którego zostały zebrane dane osobowe mogą być one 

przechowywane przez czas, który jest ustalony ustawowo, jednak nie dłużej niż 30 dni 

po zakończeniu procesu rekrutacji. Po tym okresie dane zostaną usunięte, 

zanonimizowane lub też przekazane podmiotowi uprawnionemu ustawowo do ich 

przejęcia. 

 

VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH 

OSOBOWYCH 

 

1. Kandydaci do klas I, rodzice lub opiekunowie prawni, mają prawo uzyskania 

od administratora: 

 Dostępu do swoich danych osobowych i informacji na temat celu ich 

przetwarzania, informacji o odbiorcach, okresie przechowywania; 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000125
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 Sprostowania danych, które są nieprawidłowe oraz ich uzupełnienia 

 Usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) jeżeli dane nie są już 

potrzebne do celów, dla których zostały zebrane, została cofnięta zgoda 

na przetwarzanie danych osobowych, dane zostały przetworzone niezgodnie 

z prawem; 

 Ograniczenia przetwarzania kiedy jest kwestionowana ich prawidłowość, 

przetwarzanie jest niezgodne z prawem; 

 Informacji o przenoszeniu danych osobowych 

 Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.  

 

VII. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY 

 

1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, osoba, 

której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę.  

2. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Osoba, której dane dotyczą, jest 

o tym informowana, zanim wyrazi zgodę. 

3. Wycofanie zgody musi być równie łatwe jak jej wyrażenie. 

4. Nie wszystkie Państwa żądania będą mogły zostać spełnione. Zakres 

przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych 

uprawniających do przetwarzania danych, jak i często – sposobów ich 

gromadzenia. Ponieważ dane osobowe w Zespole Szkół Ekonomicznych 

w Zawierciu przetwarzane są wyłącznie w granicach wskazanych przepisami 

prawa, w większości brak jest możliwości realizacji prawa do przenoszenia czy 

prawa do usunięcia danych.  

 

VIII. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO 

 

1. Kandydaci do klas I, rodzice lub opiekunowie prawni, mają prawo wnieść skargę 

do organu nadzorczego, jeżeli uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy o ochronie danych osobowych.  

2. Organem nadzorczym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, 

a od momentu uchwalenia ustawy o ochronie danych osobowych Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych.  

3. Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje skarżącego o postępach 

i efektach rozpatrywania skargi, w tym o możliwości skorzystania z sądowego środka  

ochrony prawnej. 

 

IX. INFORMACJA O WYMOGU LUB DOBROWOLNOŚCI  PODANIA DANYCH ORAZ 

KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Podanie przez kandydatów do klas I, rodziców lub opiekunów prawnych, danych 

osobowych może być wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia 

umowy o czym powinien poinformować administrator.  

2. Jeżeli w przypadku obowiązku ustawowego podania danych osobowych, osoba nie 

poda swoich danych osobowych, nie zostanie zrealizowane zadanie ustawowe. Będzie 

to skutkowało konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa. 
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3. Jeżeli w przypadku wymogu umownego podania danych osobowych, osoba nie poda 

swoich danych osobowych, umowanie zostanie zrealizowana.  

4. Jeżeli podanie danych osobowych będzie warunkiem zawarcie umowy, osoba nie 

poda swoich danych osobowych, umowanie zostanie zrealizowana.  

 

X. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE 

 

Dane osobowe kandydatów do klas I, rodziców lub opiekunów prawnych, nie będą 

przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

 


