
Zgodnie z Art. 158. ust 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. Z 2017 
r. Poz. 59, 949 i 2203)  listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych podaje się do 
publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie Zespołu 
Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica, ul. Promyka 24/26, 05-800 Pruszków. Listy zawierają 
imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą 
liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. Lista kandydatów nie będzie zamieszczona na 
stronie internetowej szkoły, jak również pracownicy nie będą udzielali informacji o 
przyjętych/ nieprzyjętych telefonicznie. 

Klauzula informacyjna dla kandydatów / rodziców kandydatów 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. 
Stanisława Staszica, ul. Promyka 24/26, 05-800 Pruszków, adres email: 
sekretariat@zsnr1-pruszkow.com,  tel.  22 728 86 54 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@cbi.org.pl 
3. Dane osobowe kandydata przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji do 

klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych.  Podstawą przetwarzania danych jest:  
a. ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59 z 

późn. zm.),  
b. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w 

sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na 
lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, 
czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów 
będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017r., poz. 
586),  

c. Zarządzenie nr 5/2018 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 7luteo 2018 r 
ws. rekrutacji do szkół publicznych na rok szkolny 2018/2019 oraz 
Harmonogram 

4. Dane osobowe kandydatów, zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz 
dokumentacja postępowania rekrutacyjnego będą przechowywane przez okres:  

a. uczęszczania do danej szkoły ponadgimnazjalnej – w przypadku kandydatów 
przyjętych,  

b. jednego roku – w przypadku kandydatów nieprzyjętych.  
5. Zarówno kandydat jak i przedstawiciel ustawowy posiada prawo dostępu do treści 

swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania 
(jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

6. Zarówno kandydat jak i przedstawiciel ustawowy ma prawo wniesienia skargi do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych 
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
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7. Podanie przez kandydata danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Kandydat 
zobowiązany jest do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych 
będzie nieuwzględnienie w procesie rekrutacji.  

8. Dane osobowe kandydata będą również przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w 
tym w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie 
odbywało się na zasadach, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz 
postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego 
liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla 
kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017r., 
poz. 586). Konsekwencją tego przetwarzania będzie zakwalifikowanie bądź 
niezakwalifikowanie kandydata do określonej szkoły.  

 

……………………………………………  

(podpis rodziców / opiekunów prawnych ) 
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