
Klauzula informacyjna do postępowania rekrutacyjnego  

1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa 

Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Żeromskiego 5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 

reprezentowany przez Dyrektora.  

Z administratorem można się skontaktować telefonicznie 41 262-48-46 lub poprzez pocztę 

email: sekretariat@sms.ostrowiec.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: adres email: 

iod@sms.ostrowiec.pl. 

2. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do 

szkoły. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz 

art. 9 ust. 2 lit. g) RODO. Przepisy szczegółowe zostały zawarte w ustawie z dnia 14 grudnia 

2016 r. Prawo oświatowe. 

3. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń 

uczęszcza do szkoły. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych do szkoły zgromadzone  

w celach postępowania rekrutacyjnego będą przechowywane przez okres roku, chyba,  

że na rozstrzygnięcie dyrektora została wniesiona skarga do sądu administracyjnego  

i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem. 

4. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do uzyskania danych  

na podstawie przepisów prawa lub tzw. podmiotom przetwarzającym, które przetwarzają dane 

osobowe na zlecenie administratora na podstawie stosownych umów powierzenia, w tym 

dostawca systemu elektronicznego naboru kandydatów do klas pierwszych - Poznańskie 

Centrum Superkomputerowo – Sieciowe. 

5. W zakresie i granicach określonych w RODO w związku z przetwarzaniem Państwa danych 

osobowych posiadają Państwo następujące prawa:  

a) prawo dostępu do treści swoich danych - korzystając z tego prawa mają Państwo 

możliwość uzyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,  

b) prawo ich sprostowania danych- korzystając z tego prawa mogą Państwo zgłosić do nas 

konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych osobowych. 

c) prawo do ich usunięcia danych - o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 

ust. 1 RODO. 

6. Przysługuje Państwu ponadto prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uznają Państwo,  

iż przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji narusza przepisy RODO. 

7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymagane przepisami prawa, a konsekwencją 

niepodania danych będzie brak możliwości uczestniczenia w rekrutacji. 

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W celu uczestniczenia w procesie  

są Państwo zobowiązani do podania danych w zakresie przewidzianym w przepisach prawa. 

Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji. 

9. 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. 
 
 


