
Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje się, że: 

1. Administratorem danych osobowych kandydata składającego wniosek są wybrane szkoły 

ponadpodstawowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Augustowski. 

2. Z inspektorami ochrony danych u Administratorów można się skontaktować: 

1) w Augustowskim Centrum Edukacyjnym: 

 e-mail: iodo@acedu.pl, 

 tel. (87) 643-28-61; 

2) w Zespole Szkół Ogólnokształcących:  

 e-mail: kontakt.itrs@gmail.com;  

3) w II Liceum Ogólnokształcącym:  

 e-mail: 2lo@st.augustow.wrotapodlasia.pl, 

 tel. (87) 643-22-28; 

4) w Zespole Szkół Technicznych:  

 e-mail: mediasystem@post.pl, 

 tel. 601-391-460; 

5) w Starostwie Powiatowym w Augustowie: 

 e-mail: iod@st.augustow.wrotapodlasia.pl.  

3. Dane osobowe kandydata przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji do klas 

pierwszych szkół ponadpodstawowych. 

4. Podstawą przetwarzania danych jest: 

1) ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r., poz. 910  

z późn. zm.), 

2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego 

do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019r., poz. 1737),  

3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 (Dz. U z 2020r., poz. 493 z późn. zm.). 

Po wyrażeniu zgody przez kandydata oraz po pozytywnym procesie rekrutacji dane będą 

przekazane szkole w celu związanym z procesem  kształcenia w danej szkole. 

5. Odbiorcą danych osobowych jest Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk 

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe w Poznaniu, który udostępnia system 

informatyczny „Nabór” oraz Poczta Polska lub inny operator pocztowy w zakresie 

korespondencji. 
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6. Dane osobowe kandydatów, zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz 

dokumentacja postępowania rekrutacyjnego będą przechowywane przez okres: 

1) uczęszczania do danej szkoły ponadpodstawowej – w przypadku kandydatów 

przyjętych, 

2) jednego roku – w przypadku kandydatów nieprzyjętych. 

7. Zarówno kandydat jak i przedstawiciel ustawowy posiada prawo dostępu do treści swoich 

danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody  

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli 

przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. 

8. Zarówno kandydat jak i przedstawiciel ustawowy ma prawo wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych 

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  

27 kwietnia 2016 r. 

9. Podanie przez kandydata danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Kandydat 

zobowiązany jest do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie 

nieuwzględnienie w procesie rekrutacji. 

10. Dane osobowe kandydata będą również przetwarzane w sposób zautomatyzowany,  

w tym w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało 

się na zasadach, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz 

postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów  

(Dz. U. z 2019r., poz. 1737). Konsekwencją tego przetwarzania będzie zakwalifikowanie 

bądź niezakwalifikowanie kandydata do określonej szkoły. 

11. Administratorzy nie przekazują danych osobowych do państw trzecich ani do organizacji 

międzynarodowych. 

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

lub pełnoletniego kandydata) 


