
Klauzula informacyjna przy rekrutacji do szkoły 

Zgodnie z zapisami unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679  
z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 
(Dz. U. z 2019r. poz. 1781 z póź. zm.) informujemy, że: 
 
Administratorem podanych przez kandydata danych osobowych jest: Szkoła Policealna Pracowników 
Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej ul. Jagiellońska 45, 33-300 Nowy Sącz, 
reprezentowana przez Dyrektora. 

Inspektor ochrony danych: kontakt z wyznaczonym przez Administratora IOD możliwy jest mailowo 
pod adresem iod@medykns.eu lub korespondencyjnie na adres szkoły. 

Celem przetwarzania danych jest: prawidłowa realizacja procesu rekrutacji oraz całego cyklu 
kształcenia, a następnie cele statystyczne i archiwalne. 

Podstawa prawna przetwarzania: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 

r. poz. 1481 z póź. zm.) oraz Ustawa z dnia 14 grudnia 2016  r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2019 r.  

poz. 1148 z póź. zm.). 

Zebrane dane mogą być przekazywane: odbiorcom upoważnionym jedynie na podstawie przepisów 
prawa. 

Zebrane dane będą przechowywane: do zakończenia procesu rekrutacyjnego, a w przypadku 
przyjęcia kandydata do szkoły do zakończenia cyklu kształcenia. Następnie dane będą przechowywane 
w celach archiwalnych przez okres wymagany przepisami prawa. 

Pan/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, organizacji 
międzynarodowej, ani nie będą podlegać zautomatyzowanym procesom profilowania. 

Zgodnie z przepisami rozporządzenia 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. posiada Pan/Pani prawo 
dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (szczegóły w art. 17), 
ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18) , prawo do przenoszenia danych (szczegóły  
w art. 20), prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21) i prawo do cofnięcia zgody 
 w dowolnym momencie zgodnie z zapisami rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. lub przepisy ustawy  

o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. z 2019r. poz. 1781 z póź. zm.).  

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, 
 a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji. 
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