Klauzula informacyjna dla kandydatów i rodziców
proces rekrutacji z wykorzystaniem systemu informatycznego
1. Administratorami danych osobowych kandydatów i rodziców/opiekunów prawnych kandydatów są:
a) Starostwo Powiatowe w Kwidzynie, reprezentowane przez Danutę Woronowicz - Członka
Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego,
b) szkoły Powiatu Kwidzyńskiego:
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Kwidzynie, reprezentowany przez Dyrektora
Szkoły – Pana Sebastiana Więckowskiego;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kwidzynie, reprezentowany przez Dyrektor Szkoły
– Panią Ewelinę Braun;
- Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie, reprezentowany przez Dyrektora
Szkoły – Pana Wiesława Kitę;
- Zespół Szkół nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kwidzynie, reprezentowany przez
Dyrektora Szkoły – Pana Henryka Czyżewskiego;
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie, reprezentowane przez
Dyrektora Szkoły – Pana Dariusza Wichowskiego;
- Zespół Szkół w Prabutach, reprezentowany przez Dyrektora Szkoły – Pana Tomasza
Brodackiego.
2. Inspektorem Ochrony Danych jest pani Aleksandra Czarnobaj, tel. +48 602 255 075.
3. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do szkół ponadpodstawowych
Powiatu Kwidzyńskiego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z art. 130
ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1148,
z późn. zm.).
4. Odbiorcami danych osobowych jest firma obsługująca system elektroniczny NABÓR:
https://nabor.pcss.pl/kwidzyn
Nazwa firmy - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, email: info@nabor.pcss.pl
5. Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji kandydatów przyjętych do szkoły będą
przechowywane zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Szkoły w sprawie wprowadzenia do stosowania
instrukcji kancelaryjnej, a w przypadku nieprzyjęcia do szkoły – przez okres jednego roku.
6. Pan/ Pani ma/ Masz prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a
także prawo do przenoszenia danych.
7. Pan/ Pani ma/ Masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj.: do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, jeśli uzna Pan /Pani / uznasz, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa
danych osobowych narusza przepisy dotoczę ochrony danych osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W celu uczestniczenia w procesie rekrutacji
Pan /Pani jest / jesteś zobowiązana/ny do podania danych w zakresie przewidzianym w przepisach
prawa. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.
9. W procesie rekrutacji podejmowana jest decyzja w sposób zautomatyzowany na podstawie danych,
które Pan/Pani podał/ła / padałaś/łeś. W oparciu o te informacje przypisany jest profil kandydata
istotny z punktu widzenia możliwości zaoferowania szkoły. Decyzje te są podejmowane
automatycznie na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r.
w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do
publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1737, z późn. zm.) i mają
wpływ na liczbę punktów, co skutkuje przyjęciem bądź nieprzyjęciem do wskazanej przez Ciebie
szkoły. Profilujemy kandydatów dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji do szkół
ponadpodstawowych. Prosimy o podanie informacji, które Pani/ Pana / Twoim zdaniem uzasadniają
nietrafność naszej decyzji. Odwołanie od decyzji zostanie rozpatrzone przez dyrektora określonej
szkoły.

