ZGODA
KANDYDATA DO SZKOŁY
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
W PROCESIE REKRUTACJI

_______________________

________________

(imię i nazwisko kandydata)

(miejscowość, data)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody
na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŁECZNYCH STO im. Pawła Jasienicy z siedzibą w Warszawie,
przy ul. Nowowiejskiej 5, 00-643 Warszawa jako Administratora danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego
zawartych w dokumentach aplikacyjnych, w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji do Szkoły.
Jestem jednocześnie świadomy/świadoma*, iż:







podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przeprowadzenia rekrutacji;
posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i danych mojego dziecka/podopiecznego i ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania do momentu cofnięcia zgody;
podane przeze mnie dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „RODO”);
moje dane osobowe oraz dane mojego dziecka/podopiecznego będą przechowywane przez okres niezbędny
do zakończenia rekrutacji, a po jej zakończeniu zostaną zniszczone;
jeśli uznam, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO, mam prawo wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych1.

____________________
(data i podpis rodziców/opiekunów prawnych kandydata)

____________________
(data i podpis kandydata)

* niepotrzebne skreślić

1

Organ przewidziany w projekcie u.o.d.o., do czasu wejścia w życie nowych przepisów organem właściwym w sprawie ochrony
danych osobowych jest Generalny Inspektor Danych Osobowych.

2 Społeczne Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Międzynarodowymi
im. Pawła Jasienicy
STO
00-643 Warszawa
ul. Nowowiejska 5

Z G Ł O S Z E N I E
przystąpienia do egzaminu wstępnego
do klasy Pre-IB DP
Imię i nazwisko kandydata ........................................................................................................................
Imię ojca (tel. kontaktowy) .......................................................................................................................
Imię matki (tel. kontaktowy) ………………………...........................................................................................
e-mail: (matki/opiekuna prawnego) .........................................................................................................
e-mail: (ojca/opiekuna prawnego) ............................................................................................................

Oświadczam, że zapoznałem (-am) się z Regulaminem Rekrutacji oraz z Regulaminem Opłat
i akceptuję ich warunki.
Pouczenia
Przyjmuję do wiadomości, że potwierdzeniem zgłoszenia dziecka do PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU WSTĘPNEGO do Szkoły jest
wniesienie opłaty egzaminacyjnej, w dniu zgłoszenia. Płatność można wnieść - gotówką w sekretariacie Szkoły, bądź przelewem w wysokości i na rachunek wskazany przez Dyrektora Szkoły na stronie internetowej Szkoły.
W treści przelewu należy wpisać – ,,OPŁATA EGZAMINACYJNA - imię i nazwisko dziecka".
Brak wniesienia opłaty we wskazanym terminie będzie oznaczał rezygnację rodziców/opiekunów prawnych z uczestnictwa w
egzaminie wstępnym kandydata do Szkoły.
Przyjmuję do wiadomości, że potwierdzeniem zapisu dziecka do Szkoły jest wniesienie wpisowego, w terminie 14 dni od
opublikowania list dzieci zakwalifikowanych, w wysokości i na rachunek wskazany przez Dyrektora Szkoły na stronie internetowej
Szkoły.
W treści przelewu należy wpisać – ,,OPŁATA REKRUTACYJNA - imię i nazwisko dziecka".
Brak wniesienia opłaty we wskazanym terminie będzie oznaczał rezygnację rodziców/opiekunów prawnych z miejsca w Szkole.

Zapoznałam się/zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń.
Warszawa, dn. _____________
(data)

____________________________
(podpisy rodziców /opiekunów prawnych kandydata)

________________
(podpis kandydata)

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie 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.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO)
informujemy, że:
1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu zapisów do szkoły przez rodziców kandydata w KARCIE
ZGŁOSZENIA jest Dyrektor Szkoły.
2) kontakt z inspektorem ochrony danych u Administratora - jest możliwy przy użyciu danych kontaktowych Szkoły: email:
IODO@2slo.waw.pl należy pamiętać, iż powyższe dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z
przetwarzaniem danych osobowych, a inspektor ochrony danych nie posiada i nie udziela informacji dotyczących przebiegu
procesu zapisów, w szczególności informacji o ofercie Szkoły, statusie zgłoszenia, kryteriach ani wynikach zapisów;
3) dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia
postępowania zapisów do Szkoły:
- do dnia 24 maja 2018 r. art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.),
- od 25 maja 2018 r. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO;
4) odbiorcą danych osobowych zawartych we wniosku może być: uprawniony podmiot obsługi informatycznej dostarczający na
podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji
na podstawie przepisów prawa;
5) informacje dotyczące prowadzonego postępowania zapisów do Szkoły, w tym w szczególności informacje o fakcie
zakwalifikowania i przyjęcia dziecka będą ogłoszone w liście opublikowanej na stronie Szkoły poprzez podanie numeru Kandydata
- zgodnie z przydzielonym numerem Kandydata przy zapisie na egzamin wstępny, a także może zostać przekazane osobiście w
sekretariacie Szkoły, w terminie do 14 dni od daty ostatniego egzaminu wstępnego;
6) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
7) dane zgromadzone w celach przyjęcia dziecka do Szkoły oraz dokumentacja postępowania zapisów do Szkoły będą
przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12 roku, w którym odbywała się rekrutacja do Szkoły a w przypadku przyjęcia
kandydata do Szkoły przez okres nie dłuższy niż do 31.08. roku, w którym dziecko zakończy naukę w Szkole.
8) prawnym opiekunom kandydata przysługuje prawo dostępu do danych osobowych dziecka, żądania ich sprostowania lub
usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie zapisów do Szkoły. Ponadto
przysługuje im prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
9) W ramach prowadzenia procesu zapisów 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 będzie mogło być zrealizowane. Podobnie ze względu na fakt, iż
jedyną podstawą prawną przetwarzania danych w procesie naboru jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO nie będzie mogło być zrealizowane
prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO;
10) W trakcie przetwarzania danych na potrzeby procesu zapisów do Szkoły nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego
podejmowania decyzji ani do profilowania, a których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące
przyjęcia do szkoły nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili kandydatów;
11) rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata, jeżeli twierdzą, że przetwarzanie danych w procesie zapisów do Szkoły narusza
obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO. W Polsce
organem nadzorczym, o którym mowa jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie, jeśli w
przyszłości powołany by został innych organ nadzorczy, ten organ właśnie będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo
wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu
zapisów do Szkoły;
12) podanie danych zawartych w niniejszym formularzu i dołączonych dokumentach nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem
umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie do Szkoły lub umożliwiającym korzystanie z pierwszeństwa w przyjęciu na podstawie
zasad zapisów do Szkoły, co wynika w szczególności z przepisów wskazanych w pkt 3, co oznacza, że podanie danych zawartych
we wniosku jest konieczne dla uczestniczenia w procesie zapisów do Szkoły;
Zapoznałam/zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń. Oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem
faktycznym.
Warszawa, dn. ________________
_________________________________
__________________
(data)

(podpisy rodziców /opiekunów prawnych kandydata)

(podpis kandydata)

