
KLAUZULA INFORMACYJNA
w procesie rekrutacji do szkoły

Administratorem  podanych  danych  osobowych  jest  I  Liceum  Ogólnokształcące  im.  Króla
Kazimierza Wielkiego w Bochni, Pl. Ks.A.Czaplińskiego 1, 32-700 Bochnia. 

Inspektor  ochrony  danych  –  kontakt:  listowny  na  adres  administratora,  telefoniczny  pod  
nr 14 611 50 62, e-mail: iod@1lo.bochnia.pl. 

Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji do szkoły.

Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia 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  (ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych)  Dz.  Urz.  UE
2016:L.119/1), dalej zwane RODO, w związku z art. 149 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60).

W ramach procesu rekrutacji  dane nie będą udostępniane żadnym podmiotom trzecim. Dane
mogą być udostępnione jedynie w sytuacji,  gdy zwróci  się o to uprawniony organ w ramach
prowadzonego przez siebie postępowania (np. prokuratura, policja, sąd).

Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego.

Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez szkołę, do której kandydat
zostanie przyjęty nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły (zgodnie 
z art. 160 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe). 

Rodzicom  bądź  prawnym  opiekunom  kandydata  przysługuje  prawo  dostępu  do  danych
osobowych dziecka (kandydata),  żądania ich sprostowania lub usunięcia.  Wniesienie żądania
usunięcia jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji. Ponadto przysługuje
im prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO. 

W ramach prowadzenia procesu rekrutacji dane nie są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
e)  lub  f)  RODO,  zatem  prawo  do  wniesienia  sprzeciwu  na  podstawie  art.  21  RODO  
nie przysługuje. Podobnie ze względu na fakt, że jedyną podstawą prawną przetwarzania danych
w procesie naboru jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO nie przysługuje prawo do przenoszenia danych
na podstawie art. 20 RODO.

W  trakcie  przetwarzania  danych  na  potrzeby  procesu  rekrutacji  nie  dochodzi  
do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust.
1  i  4  RODO.  Oznacza  to,  że  żadne  decyzje  dotyczące  przyjęcia  do  szkoły  nie  zapadają
automatycznie oraz, że nie buduje się żadnych profili kandydatów.

Rodzicom  (opiekunom  prawnym)  przysługuje  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu
Ochrony  Danych  Osobowych,  gdy  uznają,  iż  przetwarzanie  danych  osobowych  w  procesie
rekrutacji, narusza przepisy rozporządzenia 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.  
Podanie danych osobowych w formularzach i dołączonych dokumentach nie jest obowiązkowe,
jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie do szkoły.


