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 /pieczęć Administratora danych/  

Szanowni Rodzice / Opiekunowie prawni Kandydatów do KLO  

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

ZWIĄZANA Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  

o ochronie danych), zwanego RODO informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych, w tym Państwa dziecka jest Katolickie Liceum 

Ogólnokształcące im. bł. Edmunda Bojanowskiego z siedzibą w Henrykowie, Plac Cystersów 1,  

57-210 Henryków,  zwane dalej Liceum lub KLO, reprezentowane przez Ks. dra Krzysztofa Deję – Dyrektora 

Liceum. 

2. Dane osobowe zawarte w podaniu o przyjęcie do Liceum będą przetwarzane w celu  realizacji procesu rekrutacji 

do KLO, na podstawie obowiązku prawnego ciążącego Administratorze danych. 

3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych, w tym dziecka jest: 

- ustawa Prawo oświatowe, 

- ustawa o systemie oświaty, 

- ustawa o systemie informacji oświatowej. 

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych, w tym dziecka będą pracownicy Katolickiego Liceum 

Ogólnokształcącego im. bł. Edmunda Bojanowskiego z siedzibą w Henrykowie. 

5. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym dziecka  jest uzależniony od celu, w jakim dane  

są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe, w tym dziecka będą przechowywane jest obliczany 

w oparciu o następujące kryteria: 

- czasu obowiązywania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 7 dni po zakończeniu procesu rekrutacji , w przypadku 

niezakwalifikowania się do Liceum, 

- przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku 

archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa, w przypadku zakwalifikowania się do nauki w KLO. 

6. Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do: 

a) dostępu do swoich danych osobowych, w tym Państwa dziecka, 

b) sprostowania swoich danych osobowych, w tym Państwa dziecka, 

c) uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym Państwa dziecka, 

d) usunięcia swoich danych osobowych, w tym Państwa dziecka, 

e) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, w tym Państwa dziecka, 

f) wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych, w tym Państwa dziecka, 

g) cofnięcia zgody na  przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie,  

h) zgodnego z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. 

7. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących oraz dziecka narusza przepisy 

RODO. 

8. Podanie przez Państwa  danych osobowych, w tym dziecka jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu 

rekrutacji w Liceum. 

9. W przypadku przetwarzania Państwa danych , w tym dziecka na podstawie zgody, macie Państwo prawo  

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,  

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę mogą Państwo wycofać poprzez wysłanie 

oświadczenia o wycofaniu zgody na  adres korespondencyjny Administratora bądź adres e-mailowy 

/henrykow@archidiecezja.wroc.pl/. 

10. Państwa dane, w tym dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania. 

11. Państwa dane osobowe, w tym dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

 

 

 

 

 



 
 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

ZAWARTYCH W PODANIU O PRZYJĘCIE DO KLO  

 

 

Ja niżej podpisany wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie i zbieranie 

moich danych osobowych oraz mojego dziecka przez Katolickie Liceum Ogólnokształcące 

im. bł. Edmunda Bojanowskiego z siedzibą w Henrykowie, Plac Cystersów 1,  

57-210 Henryków, zawartych w podaniu o przyjęcie do szkoły w celu przeprowadzenia 

procesu rekrutacji. 

Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki, o których mowa  

w art. 7 RODO, tj. przysługuje mi możliwość jej wycofania w każdym czasie. 

Zapytanie o zgodę zostało mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie oraz 

poinformowano mnie o warunku możliwości jej rozliczalności. Zostałem/am również 

poinformowany/a o tym, że dane zbierane są przez Katolickie Liceum Ogólnokształcące  

im. bł. Edmunda Bojanowskiego z siedzibą w Henrykowie, Plac Cystersów 1,  

57-210 Henryków, o celu ich zbierania, dobrowolności podania, prawie wglądu i możliwości 

ich poprawiania oraz że dane te nie będą udostępniane innym podmiotom. 

 

 

 

…..-…..-20…..r. ................................................................. 
data i czytelny podpis rodzica kandydata lub op. prawnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 


