KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją wymogów 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:
1. Administratorem Państwa danych osobowych:
a) przetwarzanych w elektronicznym systemie informatycznym jest Starosta Staszowski.
b) przetwarzanych w wersji papierowej – Dyrektor szkoły w której składacie Państwo wniosek
rekrutacyjny:
Nazwa szkoły
Dane administratora danych
Liceum Ogólnokształcące
Dyrektor szkoły
im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego
ul. 11 Listopada 3
28-200 Staszów
Zespół Szkół Ekonomicznych
Dyrektor szkoły
im. Jana Pawła II
ul. Szkolna 11
28-200 Staszów
Zespół Szkół
Dyrektor szkoły
im. Stanisława Staszica
ul. Koszarowa 7
28-200 Staszów
Zespół Szkół
Dyrektor szkoły
im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie”
ul. Ruszczańska 23
28-230 Połaniec
2. Administrator Danych Osobowych - Starosta Staszowski - wyznaczył Inspektora Ochrony Danych
z którym można się skontaktować: e-mal iod@staszowski.eu
3. Administrator danych osobowych – Starosta Staszowski - przetwarza Państwa dane osobowe w celu
przeprowadzenia naboru do szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest
Powiat Staszowski.
Przetwarzanie odbywa się:
a) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających
z przepisów1:
 USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe
(Dz.U. 2017 roku, poz. 60 z późn. zm.)
 USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. 2020 roku, poz. 910 z późn. zm.)
b) na podstawie zgody (w odniesieniu do tzw. danych wrażliwych)2
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami Państwa danych
osobowych mogą być inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem
Staszowskim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starosta Staszowski.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych
w pkt 3.
6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
 prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;3
 prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane
są nieprawidłowe lub niekompletne;4
 prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych5
a dla danych przetwarzanych na podstawie zgody:
 prawo do usunięcia danych6
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W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Starostwie Powiatowym
w Staszowie Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa.
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 poszczególnych kryteriów naboru. Oznacza to,
że podanie danych zawartych we wniosku jest konieczne dla uczestniczenia w procesie rekrutacji
do szkoły, natomiast podanie (w tym dołączenie stosownych dokumentów) danych potwierdzających
spełnianie poszczególnych kryteriów pierwszeństwa w rekrutacji jest konieczne, aby móc korzystać z tych
kryteriów.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Art. 17 RODO

