Klauzula informacyjna
Informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Liceum Ogólnokształcące z Litewskim Językiem Nauczania im. 11
Marca w Puńsku, ul. 11 Marca 16A, 16 – 515 Puńsk, reprezentowane przez dyrektora, zwany dalej
Administratorem.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może Pan/Pani skontaktować się
w sprawach ochrony danych osobowych pod adres e-mail: licpunsk@gmail.com lub pisemnie na adres Liceum
wskazanym w pkt. 1.
3. Dane osobowe podane we Wniosku będą przetwarzane w celu dokonania rekrutacji do Liceum i nie będą
udostępniane innym nieupoważnionym odbiorcom i państwom trzecim.
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
 Ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) - art. 68, art. 70, art.
133, art. 149, art. 151, art. 154 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 157 ust. 1, art. 158 ust. 9, art. 160, art. 161 ust. 1 i 3.
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół
i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 610) - § 9, § 10 ust. 6.
 art. 6 ust. 1 RODO
Dane osobowe zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania
rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do Liceum.
W przypadku nie podjęcia nauki w Liceum dane zostaną usunięte po okresie jednego roku.
5. Posiada Pani\ Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu
nadzorczego, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem.
6. Dane osobowe podane we Wniosku nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
……………………

…………………………………………………
Podpis rodziców/opiekunów prawnych

Data

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodna z RODO
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka przez Liceum Ogólnokształcące z
Litewskim Językiem Nauczania im. 11 Marca w Puńsku, ul. 11 Marca 16A, 16 – 515 Puńsk w celu dokonania
rekrutacji do klasy pierwszej na rok szkolny 2018/2019.
TAK (obowiązek ustawowy)
TAK

NIE

Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny na numer ………………………………….…………….………………….
w celu kontaktu w sprawach dotyczących mojego dziecka.
TAK

NIE

Wyrażam zgodę na kontakt pocztą elektroniczną na adres e-mail……………………………..………………………..
w celu kontaktu w sprawach dotyczących mojego dziecka.
TAK

NIE

Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska mojego dziecka wraz z liczbą punktów
uzyskanych w procesie rekrutacji.
1. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
2. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania
danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.
3. Wiem, że w każdej chwili będę mogła/mógł odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez pisemny
wniosek do administratora danych.

…………………………
Data

…………………………………………………
Podpis rodziców/opiekunów prawnych

