Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Potrzebne dane przetwarzane w procesie rekrutacji:
W pierwszym etapie procesu rekrutacji kandydaci oraz ich rodzice wypełniają następujące
dokumenty:
1.

2.
3.

4.
5.

kwestionariusz osobowy (dane ucznia: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia,
numer PESEL, adres zamieszkania,numer telefonu, adres e-mail oraz dane rodziców:
imiona i nazwiska, adres zamieszkania, numer telefonu, wykonywany zawód i miejsce
pracy
życiorys kandydata
oświadczenie o osiąganych przez rodzinę dochodach, w celu oceny sytuacji
materialnej rodziny, która ma wpływ na proces rekrutacji zgodnie z założeniami Statutu
Szkoły oraz organu prowadzącego szkołę czyli Fundacji im. ks. K. Siemaszki
opinie o kandydacie księdza proboszcza lub katechety
ankieta dotycząca sytuacji rodzinnej kandydata w celu oceny sytuacji
rodzinnej kandydata, która ma wpływ na proces rekrutacji zgodnie z założeniami Statutu
Szkoły oraz organu prowadzącego szkołę czyli Fundacji im. ks. K. Siemaszki

W drugim etapie procesu rekrutacji uczniowie składają następujące dokumenty:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

świadectwo ukończenia Gimnazjum
świadectwo Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej dotyczące wyników egzaminów
gimnazjalnych
zaświadczenia o tytułach Laureata, Finalisty lub wysokich miejscach w Konkursach
punktowanych w procesie rekrutacji
2 fotografie
kartę zdrowia z Gimnazjum
Kartę Informacyjną wydaną przez Gimnazjum

Czas przechowywania danych osobowych
Wszystkie dokumenty uczniów przyjętych do klas pierwszych zebrane w drugim etapie rekrutacji
zostaną im zwrócone w dniu odebrania świadectwa ukończenia szkoły średniej.
Dokumenty zebrane w pierwszym etapie rekrutacji ulegną zniszczeniu w dniu odbioru
świadectwa ukończenia szkoły średniej.
Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w procesie rekrutacji
uczniów do klas pierwszych jest Liceum Ogólnokształcące w Centrum Edukacyjnym "Radosna
Nowina 2000" w Piekarach, Piekary 2 32-060 Liszki, a w szczególności powołana przez
Dyrektora Szkoły Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna.

Podstawa Prawna
Z dniem 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. „RODO” czyli Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady UE 20116/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Zgoda matki lub opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych
Ja, niżej podpisana wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich oraz mojego
dziecka ……………………………………………………………………
przez Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną powołaną przez Dyrektora Szkoły Zarządzeniem
nr 17-2017/18 z dnia 1.03.2018 w celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej Liceum
Ogólnokształcącego w Centrum Edukacyjnym "Radosna Nowina 2000" Piekary 2 ,
32-060 Liszki

……………., ……………………….…
Miejscowość, data

……………….……………
podpis osoby wyrażającej zgodę

Zgoda ojca lub opiekuna prawnego kandydata na przetwarzanie danych osobowych
Ja, niżej podpisany wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich oraz mojego
dziecka ……………………………………………………………………………………………..
przez Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną powołaną przez Dyrektora Szkoły Zarządzeniem
nr 17-2017/18 z dnia 1.03.2018 w celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej Liceum
Ogólnokształcącego w Centrum Edukacyjnym "Radosna Nowina 2000" Piekary 2 ,
32-060 Liszki

……………., ……………………….…
Miejscowość, data

……………….……………
podpis osoby wyrażającej zgodę

