
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ART. 13 RODO 

dla uczniów i rodziców  uczestniczących w procesie rekrutacji  

do Zespołu Szkół Łączności w Gliwicach   

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólne rozporządzenie  

o ochronie danych) informuję, iż: 

1. Administratorem danych osobowych uczniów i rodziców jest Zespół Szkół Łączności w Gliwicach  

z siedzibą przy ul. Warszawskiej 35, 44-100 Gliwice reprezentowanym przez dyrektora szkoły. 

2. Współadministratorami danych osobowych są Miejskie Jednostki Organizacyjne Gminy Gliwice 

wymienione w Zarządzeniu organizacyjnym nr 5/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 4 stycznia 2019 

r. w sprawie: zatwierdzenia uzgodnień dotyczących określenia zakresów odpowiedzialności 

współadministratorów w zakresie wypełniania obowiązków związanych z przetwarzaniem danych 

osobowych.  

3. Inspektorem Ochrony Danych jest pani Iwona Grządkowska. Kontakt: e-mail: iodozsl@onet.pl 

4. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji Zespołu Szkół Łączności  

w Gliwicach, na podstawie: 

a) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

b) art. 6 ust. 1 lit. c  i art. 9 ust. 2 lit. g  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 przypływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

5. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy 

udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także te, którym dane zostaną powierzone do 

zrealizowania celów przetwarzania. 

 

6. Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, 

w którym uczeń będzie uczęszczał do placówki, a w przypadku nieprzyjęcia do placówki - przez okres 

jednego roku chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły lub placówki została wniesiona skarga do sądu 

administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem. 

 

7. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do niesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

 

8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych 

osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych. 

 

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W celu uczestniczenia w rekrutacji są 

Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa  

w rekrutacji 


