
Klauzula informacyjna  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku                    
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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1)  

1. Administratorem danych osobowych kandydata składającego dokumenty do Liceum Ogólnokształcącym im. 
Henryka Sienkiewicza jest Dyrektor Szkoły. 

2. Dane osobowe kandydata przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej Liceum.  
3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: 

a) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 374) 
b) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia 

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, 
placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r., poz. 1737) 

c) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w 
okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493, z późn. zm) - § 11baa 

4. Dane osobowe kandydatów, zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja 
postępowania rekrutacyjnego będą przechowywane przez okres: 
a) uczęszczania do Liceum – w przypadku kandydatów przyjętych 
b) jednego roku – w przypadku kandydatów nieprzyjętych.  

5. Zarówno kandydat jak i opiekun prawny ma prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych i ich 
poprawiania oraz sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

6. Zarówno kandydat jak i opiekun prawny ma prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym 
momencie. Podanie przez kandydata danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Kandydat zobowiązany jest 
do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nieuwzględnienie w procesie rekrutacji.  

7. Zarówno kandydat, jak i opiekun prawny, którego dane osobowe są przetwarzane w Liceum Ogólnokształcącym 
im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
osobowych, gdy przetwarzanie jego danych osobowych naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.  

 
 
 Po zapoznaniu się z powyższą klauzulą informacyjną wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego 

dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym przez Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni. 

 

 

 

……………………………………………………………………………………..……………………..    …………………………………………………………………………………………………. 

            czytelny podpis rodzica (prawnego opiekuna)            czytelny podpis rodzica (prawnego opiekuna) 


