KLAUZULA INFORMACYJNA DO DOŁĄCZENIA DO FORMULARZA
ZGŁOSZENIA KANDYDATA DO SZKOŁY
DO KLASY ................................................
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademicki Zespół Szkół w Piekarach Śląskich ul.
Gimnazjalna 24,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@komplex.info.pl
3) Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji do Akademickiego Zespołu
Szkół w Piekarach Śląskich na rok szkolny ……./……..
4) Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody art. 6 ust. 1 lit. a/c w/w ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych - RODO w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn.
14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U.
z 2018 r., poz. 2245)
5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji oraz archiwizowane zgodnie z odrębnymi
przepisami dotyczącymi przechowywania i archiwizacji dokumentów
6) Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa
7) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
9) Podanie wymaganych danych osobowych jest obowiązkowe, na podstawie przepisów prawa dotyczących
obowiązku nauczania, w tym Ustawy – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 996
oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2245)).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych we wniosku o przyjęcie do klasy
pierwszej Akademickiego Zespołu Szkół w Piekarach Śląskich w celu realizacji statutowych zadań
dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych wobec osoby, której dane dotyczą.

………………………….
(miejscowość, data,)

…..……….………….…................…….
(podpis rodziców/opiekunów prawnych)

