
KLAUZULA INFORMACYJNA – REKRUTACJA DO INTERNATU 

Zgodnie z art. 13 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 informujemy, że: 

▪ Administratorem danych osobowych ucznia jest Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych im. Synów 

Pułku, ul. 1 Maja 1, 64-100 Leszno 

▪ Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Natalia Ratajewska, 

@:ochronadanychosobowych24@gmail.com tel: 783479791 

▪ Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest rekrutacja dotycząca przyjęcia do internatu. 

▪ Dane osobowe kandydata są przetwarzane na podstawie: art.6 ust 1 lit. a), lit. c) – RODO. 

▪ Kandydat w składając podanie o przyjęcie do internatu wyraża zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych w zakresie: imię i nazwisko, data urodzenia, pesel, adres zamieszkania, własny nr telefonu i 

rodziców, nazwa szkoły, klasa, nazwisko wychowawcy, informacje o stanie zdrowia 

▪ Kandydat zapoznaje się z regulaminem internatu 

▪ Dokumenty kandydatów, którzy nie zostali przyjęci do Internatu należy odebrać w terminie 14 dni. Po 

upływie tego terminu zostaną komisyjnie zniszczone. 

▪ Dostęp do Pani/Pana danych będą mieli tylko upoważnieni pracownicy. 

▪ Dane osobowe wychowanków internatu będą przechowywane przez okres wskazany w Jednolitym 

Rzeczowym Wykazie Akt. 

▪ Dane kandydata nie będą przekazywane innym podmiotom, chyba że zwróci się o to uprawniony organ 

(sąd, policja, prokuratura) w ramach prowadzonego postępowania. 

▪ Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli 

przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem; 

▪ Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

▪ Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem rozpoczęcia procesu rekrutacji do 

internatu. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych 

będzie bark możliwości rozpatrzenia wniosku o przyjęcie do internatu. 

▪ Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania. 

▪ Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zadań związanych z rekrutacją do 

internatu. 

 

 


