
 

Zgodnie z art. 13 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  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)     

informuję, że: 

 

1. Administratorem danych osobowych Pana/Pani jest Zespół Szkół Samochodowo- 
      Usługowych im. Władysława ”Oseta” Wasilewskiego  z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej 
     przy ul. Oseta Wasilewskiego 5, numer telefonu: 41 25 11 834,  
     adres e-mail :  zssu.skarzysko@gmail.com 

2. Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Samochodowo-Usługowych im. Władysława 
   ”Oseta” Wasilewskiego  jest Pani Izabela Kowalska, kontakt możliwy jest pod numerem 
     telefonu: 41 39 53 053 lub adresem e-mail: izabela.kowalska@skarzysko.powiat.pl 

3. Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do 
Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych im. Władysława ”Oseta” Wasilewskiego w 
Skarżysku  - Kamiennej. 

4. Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane na  podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art.14 
oraz art.130 i nast. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – prawo oświatowe. 

5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji 
międzynarodowej. 

6. Odbiorcami danych osobowych Pana/Pani będą upoważnieni pracownicy administratora  
i podmioty którym należy udostępnić dane na podstawie przepisów prawa. 

7. Pana/Pani dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji będą przechowywane nie 
dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń będzie uczęszczał do szkoły, a w przypadku 
nieprzyjęcia przez okres jednego roku. 

8. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.  

9.  Panu/Pani przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych. 

10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na 
przepisy prawa oświatowego j/w. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa  
w rekrutacji. 

11. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji 
w tym profilowaniu. 

 
 

 

Podpis Administratora 
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