
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO SZKOŁY  

I ICH RODZICÓW W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM 

IM. BOGUSŁAWA X W BIAŁOGARDZIE 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 

(dalej: RODO) informuję, iż: 

1. Administratorem danych osobowych kandydata i jego rodziców jest Liceum Ogólnokształcące 

im. Bogusława X, ul. Grunwaldzka 46, 78-200 Białogard, reprezentowana przez dyrektora  

Pana Daniela Glinkę. 

2. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym 

można skontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu szkoły 943122331. 

3. Dane osobowe kandydatów oraz rodziców będą przetwarzane w celu przyjęcia kandydata do 

szkoły na podstawie art. 134 oraz art. 151 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

 (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO. 

4. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. 

6. Dane osobowe zgromadzone w procesie przyjmowania kandydata do szkoły będą 

przechowywane przez okres określony w JRWA na podstawie zapisów art. 6 ust. 1 i 2 ustawy  

z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, 

z późn. zm.) . 

7. Każda osoba, której dotyczą dane zgromadzone w zgłoszeniu, ma prawo do żądania od szkoły 

dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania – w przypadkach określonych w art. 18 RODO. Wszystkie wymienione prawa 

wymagają pisemnej formy np. poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w Sekretariacie Szkoły 

lub w postaci wiadomości wysłanej na adres e-mail: sekretariat@lobialogard.pl. 

8. W ramach prowadzonego procesu przyjmowania kandydata do szkoły dane nie są przetwarzane 

na postawie 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, iż 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.  

9. Każda osoba, której dotyczą dane zgromadzone w zgłoszeniu, ma prawo wniesienia skargi do 

organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie 

jej danych osobowych narusza przepisy RODO. 

10. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani 

profilowaniu.  

 


