KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY ZBIERANIU DANYCH PODCZAS
REKRUTACJI DO AKADEMICKIEGO LICEUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
W LUBLINIE
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej jako RODO) uprzejmie informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Akademickie Liceum Mistrzostwa
Sportowego w Lublinie reprezentowane przez Dyrektora Szkoły-Panią Małgorzatę
Pielecką-Sikorską, z siedzibą w Lublinie przy ul. Projektowej 4;
2. Dane kontaktowe Administratora: adres: ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin, numer
telefonu: 81 749 32 35, e-mail: alms@wsei.lublin.pl;
3. Dane kontaktowe specjalisty ds. ochrony danych osobowych: e-mail:
sod.liceum@wsei.lublin.pl;
4. Zebrane w formularzu rekrutacyjnym dane osobowe przetwarzane będą w celu
rekrutacji kandydatów do placówki szkolnej, (w oparciu o podstawę prawną art. 6 ust
1 pkt. c RODO) w nawiązaniu do przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe i przechowywane będą nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń
uczęszcza do szkoły. W przypadku nieprzyjęcia kandydata, dane osobowe będą
przechowywane przez okres jednego roku;
5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: podmioty na podstawie
obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty świadczące na rzecz Administratora
usługi w zakresie informatycznym, oraz inne wynikające z realizacji procesu
rekrutacji;
6. Mają Państwo prawo do:
1. uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Wasze dane
osobowe zawarte w formularzu rekrutacyjnym, a jeżeli ma to miejsce żądania
dostępu do nich, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych;
2. wniesienia skargi do Prezesa UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w
przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa;
7. Podanie danych osobowych w celu rekrutacji do szkoły jest obowiązkowe w oparciu
o przepisy prawa, w pozostałych celach bazujących na zgodzie na przetwarzanie jest
dobrowolne.

