
Warszawa, dnia ........................................ 

 

                                                                P O D A N I E 

 

Proszę o przyjęcie  córki/syna ................................................................................................... 
                 imię i nazwisko kandydata 

 

NR PESEL .......................................................................... 
 

do XCVII Liceum Ogólnokształcącego / Technikum nr 12 (niepotrzebne skreślić) 
                                                                                         

klasa pierwsza : (właściwe podkreślić) 

- lekkoatletyka 

- piłka nożna 

- piłka siatkowa 

- unihokej 

- technik logistyk 

- technik organizacji turystyki 

 

po szkole podstawowej / po gimnazjum (właściwe podkreślić)                                                    

 

w ramach rekrutacji uzupełniającej w roku szkolnym 2019/2020. 

 

 

..................................................   .................................................................. 
          podpis kandydata               podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 

Nr telefonu do kontaktu ...................................................................................................... 
 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 

27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) 
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Zespół Szkół nr 12  im. Olimpijczyków 

Polskich. 

2. Kontakt z administratorem danych jest możliwy przy użyciu danych kontaktowych do szkoły, 
3. Dane osobowe kandydatów oraz rodziców/prawnych opiekunów kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia 

postępowania rekrutacyjnego na podstawie art.6 ust.1 lit.c oraz art.9,ust.2 lit.g RODO. 

4. Odbiorcą danych osobowych zawartych we wniosku może być: uprawniony podmiot obsługi informatycznej w ramach procesu 
rekrutacji na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, organ prowadzący, organy administracji 

publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa 

5. Informacje dotyczące prowadzonego postępowania rekrutacyjnego , w tym w szczególności informacje o fakcie 
zakwalifikowania i przyjęcia kandydata będą przekazane do systemu informatycznego wspierającego proces rekrutacji w ramach 

umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, 

6. Dane będą przechowywane przez okres wskazany w art.20 ustawy z dnia 7.09.1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017r. 
poz.2198, ze zm.) w związku z ustawą z dnia 14.12.2016r. Przepisy wprowadzające –Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.60,               

z późn.zm.) z którego wynika, że dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są 

przechowywane nie dłużej niż do końca okresu uczęszczania do szkoły, zaś dane osobowe kandydatów nieprzyjętych 
zgromadzone w postępowaniu rekrutacyjnym są przechowywane przez okres 1 roku. 

7. Prawnym opiekunom kandydata albo pełnoletniemu kandydatowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych kandydata, 

żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału                          
w procesie rekrutacji. Ponadto przysługuje prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 

RODO. 

8. W ramach prowadzenia procesu rekrutacji dane nie są przetwarzane na podstawie 6 ust.1 lit.e) lub f) RODO, zatem prawo do 
wniesienia sprzeciwu na podstawie art.21 RODO nie przysługuje. Podobnie ze względu na fakt, iż jedyną podstawą prawną 

przetwarzania danych w procesie naboru jest art.6 ust.1 lit.c) RODO nie przysługuje prawo do przenoszenia danych na podstawie 

art.20 RODO, 
9. W trakcie przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi  do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust.1 i 4 RODO. Oznacza to, że decyzje dotyczące przyjęcia do szkoły  nie 

zapadają  automatycznie  oraz, że nie buduje się żadnych profili kandydatów. 

10. Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata albo pełnoletniemu kandydatowi, jeżeli twierdzą, że przetwarzanie danych                       

w procesie rekrutacji narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie 

z art.77 RODO, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO. W Polsce organem nadzorczym 
jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), a jeśli w przyszłości 

powołany by został inny organ nadzorczy, ten organ właśnie będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia 

skargi dotyczy wyłącznie  zgodności 
 

 
 

.............................................    ........................................... 
data i podpis  rodzica/opiekuna prawnego                      podpis kandydata 


