KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY ZBIERANIU DANYCH DLA
KANDYDATÓW I RODZICÓW KANDYDATÓW
PODCZAS REKRUTACJI DO
AKADEMICKIEGO LICEUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W
LUBLINIE
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademickie Liceum Mistrzostwa
Sportowego w Lublinie z siedzibą w Lublinie przy ulicy Projektowej 4,
reprezentowanym przez Dyrektora Akademickiego Liceum Mistrzostwa Sportowego w
Lublinie.
2. Inspektorem ochrony danych jest Leszek Gońka. W razie jakichkolwiek wątpliwości
związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, proszę skontaktować się
z nim pod adresem: 
iod@wsei.lublin.pl, tel. 81 749 32 33.
3. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do Akademickiego
Liceum Mistrzostwa Sportowego w Lublinie, na podstawie:
a) ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59
z późn. zm.),
b) Rozporządzenie 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. 2019 poz.1737),
c) 
Zarządzenie Nr 7/2021 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia
2021
r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i
p
ostępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów na
rok szkolny 2021/2022, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych,
klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych w publicznych
szkołach ponadpodstawowych oraz na semestr pierwszy klas I publicznych
b
ranżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych na terenie
województwa lubelskiego.
4. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty,
którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także te,
którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
5. Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji będą przechowywane nie dłużej niż do
końca okresu, w którym uczeń będzie uczęszczał będzie do szkoły, a w przypadku
nieprzyjęcia do szkoły – przez okres jednego roku.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody:
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej

cofnięciem.
7. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pan dotyczących narusza
przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do 
Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest 
wymogiem ustawowym. 
W celu
uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. W razie
niepodania danych osobowych, będziemy zmuszeni do odmowy uczestnictwa w
rekrutacji.

Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych. Sprzeciw należy
złożyć inspektorowi danych osobowych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 2.
Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane
z Pani/Pana szczególną sytuacją.

