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Obowiązek informacyjny w związku z rekrutacją dziecka do Zespołu Szkół Licealnych               

i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej w Tucholi wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 „RODO” 

1) Kto jest administratorem danych osobowych 

Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej                       

z siedzibą w Tucholi przy ul. Świeckiej 89a. Administrator powołał  inspektora ochrony danych, z którym 

kontakt możliwy jest pod adresem e-mail: inspektor.rodo@wp.pl lub tel. 500 438 300. 

2) W jakim celu przetwarzamy dane osobowe 

Dane osobowe przetwarzamy w celu rekrutacji Państwa dziecka do naszej szkoły, a w przypadku pozytywnego 

procesu rekrutacji, przetwarzamy dane w związku z wypełnianiem przez szkołę zadań dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych. 

3) Na jakiej podstawie przetwarzamy podane nam dane 

Państwa dane oraz dane Państwa dziecka przetwarzamy w związku z obowiązkiem wynikającym z przepisów 

prawa, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c „RODO” 

 4) Kto jest odbiorcą danych 

Odbiorcą danych osobowych będą inne instytucje publiczne upoważnione do tego na mocy obowiązujących 

przepisów, ale również mogą nimi być podmioty, które świadczą dla nas usługi np. wsparcie informatyczne. 

Będą one jednak przetwarzały dane tylko w zakresie niezbędnym do realizacji tej usługi. 

5) Jak długo będziemy przetwarzać dane osobowe 

Państwa dane osobowe oraz dane dziecka będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach prawa w tym 

przez wymagany czas archiwizacji. 

6) Jakie przysługują Państwu prawa w związku z podaniem danych osobowych 

Prawo do: 

- dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania,  

- żądania usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania,  

- przenoszenia danych,  

- wniesienia skargi do PUODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa 

dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

Mają Państwo również  prawo wniesienia sprzeciwu.  

7) Obowiązek podania danych osobowych 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem ustawowym. Jesteście Państwo zobowiązani do ich 

podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zrealizowania celu wskazanego 

w pkt.2). 
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