
Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców – proces rekrutacji 
 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż: 
 
1) administratorem danych osobowych kandydatów jest Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych 
im. Armii Krajowej w Żywcu, ul. Szkolna 2, 34-300 Żywiec, 
2) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji naboru, zgodnie z Ustawą z dnia 14 
grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59), 
3) dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji przechowywane będą w czasie zgodnym z 
przepisami w/w Ustawy, tj. dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż do końca 
okresu, w którym uczeń będzie uczęszczał do placówki, a w przypadku nieprzyjęcia do 
placówki – przez okres jednego roku,  
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, 
5)  każdy kandydat posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody, 
6) kandydat ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
7)  podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa, 
8)  Inspektorem ochrony danych w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych im. Armii 
Krajowej w Żywcu jest pani Anita Talik – Orłowska; dane kontaktowe: ksiegowosc@al-
kancelaria.pl,  
9)  należy pamiętać, że powyższe dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych 
bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych, a inspektor ochrony danych nie posiada i 
nie udziela informacji dotyczących przebiegu procesu naboru, w szczególności informacji o 
ofercie szkoły, statusie zgłoszenia, punktacji, kryteriach ani wynikach rekrutacji, 
10) dane osobowe kandydata nie będą udostępniane do państwa trzeciego poza UE lub 
organizacji międzynarodowej, 
11)  Administrator na podstawie danych nie dokonuje profilowania. W trakcie przetwarzania 
danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania 
decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust 1 i 4 RODO. Oznacza to że żadne 
decyzje dotyczące przyjęcia do szkoły nie zapadają automatycznie oraz że nie buduje się 
żadnych profili kandydatów. 
 
 
 


