XXII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jose Marti, ul. Leopolda Staffa 111, 01-884 Warszawa

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
DLA KANDYDATÓW NA UCZNIÓW ODDZIAŁÓW KLASY PIERWSZEJ LICEUM
NA ROK SZKOLNY 2019/2020 ORAZ ICH RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH)
W celu spełnienia wymogów informacyjnych, określonych w art. 13 i 14 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 (ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, Administrator Danych przekazuje Państwu poniższe
informacje.

I.

ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem Państwa danych osobowych jest XXII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. Jose Marti, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Leopolda Staffa 111, zwane dalej „Liceum”,
reprezentowane przez Dyrektora Liceum.
Z Liceum można się kontaktować:
•
listownie: ul. Leopolda Staffa 111,01-884 Warszawa;
•
mailowo: sekretariat@josemarti.pl;
•
telefonicznie: 22 834-03-57

II.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Liceum wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:
inspektor.ochrony.danych@josemarti.pl w sprawach dotyczących przetwarzania przez Liceum Państwa
danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Państwu praw z tym związanych.

III.

CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH
Liceum przetwarza Państwa dane osobowe w celu przeprowadzenia rekrutacji kandydatów na uczniów
oddziałów klasy pierwszej Liceum na rok szkolny 2019/2020, w związku z:
a) Wnioskiem i Oświadczeniem woli podjęcia nauki w Liceum i za Państwa zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
b) koniecznością wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Liceum (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz
wykonywaniem przez Liceum zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
w szczególności na podstawie:
-

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017
r. poz. 60, z późn. zm.);

-

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.);
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/20182019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I
stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz.
586);
zarządzenia nr 5 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 7 lutego 2018 r. zmieniającego zarządzenie
w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla
dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2019/2020.

-

IV.

WYMÓG LUB DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji
kandydatów na uczniów oddziałów klasy pierwszej Liceum na rok szkolny 2019/2020.

V.

ODBIORCY DANYCH
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy uprawnione do prowadzenia i sprawowania
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nadzoru nad Liceum oraz prowadzenia postępowań, w zakresie i na zasadach określonych w przepisach
prawa, w szczególności: kurator oświaty i minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

VI.

OKRES PRZETWARZANIA (PRZECHOWYWANIA) DANYCH
1. W przypadku kandydatów na uczniów nieprzyjętych do Liceum - Państwa dane osobowe będą
przechowywane w Liceum przez okres roku od zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wniesienia
skargi do właściwego organu na rozstrzygnięcie Dyrektora Liceum, w zakresie dotyczącym rekrutacji, dane
osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia takiego postępowania. Po zakończeniu postępowania
będą przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 1983 r. nr 38 poz. 172 z późn. zm.).
2. W przypadku kandydatów na uczniów przyjętych do Liceum - Państwa dane osobowe zgromadzone w
celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane
nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do Liceum. Po zakończeniu nauki będą
przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach (Dz. U. z 1983 r. nr 38 poz. 172 z późn. zm.).

VII. ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE, PROFILOWANIE
Państwa dane osobowe zawarte w Elektronicznym systemie rekrutacji do liceów ogólnokształcących,
techników i branżowych szkół I stopnia (prowadzonym przez Biuro Edukacji miasta st. Warszawy) będą
przetwarzane przez Liceum w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

VIII. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
Osobie, której dane dotyczą przysługują poniższe prawa
1.

Prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, poprawiania i uzupełniania.

2.

Prawo żądania niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych („prawo do bycia
zapomnianym”), jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane;
b) została cofnięta zgoda, na której opiera się przetwarzanie, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie
następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
c) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

3.

Prawo do ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
a) gdy osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres
pozwalający Liceum sprawdzić prawidłowość tych danych;
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu
danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c) Liceum nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie,
której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

4.

Prawo do uzyskania bezpłatnej pierwszej kopii swoich danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, Liceum może pobrać opłatę.
Prawo do uzyskania ww. kopii, nie może wpływać na prawa i wolności innych osób.

5.

Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Zapoznałam/em się z powyższą informacją

(data, imię i nazwisko, podpis rodzica/opiekuna prawnego)
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