
INFORMACJA  

o przetwarzaniu danych osobowych 

kandydatów oraz ich rodziców/opiekunów prawnych  

w procesie rekrutacji  do I Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku 

Administrator 
Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego 

w Giżycku. Z administratorem można skontaktować się poprzez email: lo1@gizycko.edu.pl telefonicznie pod numerem 

874282230 lub pisemnie na adres korespondencyjny: I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 

ul. Traugutta 1, 11-500 Giżycko. 

Inspektor Ochrony Danych 
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z  którym można się kontaktować w sprawach przetwarzania 

danych osobowych pod adresem email: inspektorochrony@data.pl lub pisemnie na adres szkoły. 

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych 
Administrator przetwarzać będzie dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g RODO,   

w celu przeprowadzenia na wniosek rodzica kandydata lub na wniosek kandydata pełnoletniego, postępowania 

rekrutacyjnego w zakresie i na zasadach określonych w przepisach prawa m.in. w: 

1) Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148) 

2) Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania 

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek 

i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737) 

Przetwarzanie danych osobowych w innych celach i w zakresie szerszym niż określony w ww. przepisach odbywać się 

będzie wyłącznie na podstawie dobrowolnej, wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. 

Okres przechowywania danych osobowych 
Dane osobowe pozyskane w celu rekrutacji będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa w tym 

zakresie tj.: 

1) Dane osobowe przyjętych kandydatów zgromadzone w celu postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja 

postępowania rekrutacyjnego będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu,  

w którym dziecko uczęszczać będzie do I Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku. 

2) Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych, zgromadzone w celu postępowania rekrutacyjnego będą 

przechowywane przez okres jednego roku , chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora liceum zostanie wniesiona 

skarga do sądu administracyjnego, wówczas dane będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania 

prawomocnym wyrokiem. 

Odbiorcy danych osobowych 
Dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać  

z przepisów prawa. 

Prawa osób, których dane dotyczą 
Osobom, których dane Administrator przetwarza w procesie rekrutacji przysługuje: 

1) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO); 

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych (art. 16 RODO); 

3) ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO) 

Osobom, których dane Administrator przetwarza w procesie rekrutacji nie przysługuje: 

1) prawo do usunięcia danych osobowych (art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO); 

2) prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO); 

3) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO). 

Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi na przetwarzanie niezgodne z przepisami prawa do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2. 

Informacja dotycząca obowiązku podania danych osobowych 
Podanie danych osobowych w zakresie przewidzianym w przepisach prawa w celu uczestniczenia  

w procesie rekrutacyjnym jest obowiązkiem wynikającym z tych przepisów prawa. 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

Przetwarzane dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz nie podlegają 
profilowaniu. Administrator nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego. 
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