KLAUZULA INFORMACYJNA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
W PROCESIE REKRUTACJI
W związku z realizacją wymogów 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
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Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 6
reprezentowany przez Dyrektora.
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych
za pomocą adresu: iod@dbfo-wola.waw.pl
Administrator danych osobowych zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata będzie
je przetwarzał tylko w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji do MOS nr 6.
Podanie danych zawartych w niniejszym formularzu i dołączonych dokumentach nie jest
obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie do placówki
lub umożliwiającym korzystanie z pierwszeństwa w przyjęciu na podstawie poszczególnych
kryteriów naboru, co wynika w szczególności z przepisów wskazanych w pkt 3, co oznacza,
że podanie danych zawartych we wniosku jest konieczne dla uczestniczenia w procesie
rekrutacji do placówki, natomiast podanie (w tym dołączenie stosownych dokumentów) danych
potwierdzających spełnianie poszczególnych kryteriów pierwszeństwa w rekrutacji jest
konieczne, aby móc korzystać z tych kryteriów.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowej.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, prawo do żądania sprostowania
(poprawienia) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania; prawo do przenoszenia danych; prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem ich
przetwarzania do momentu cofnięcia zgody.
Podane przez Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie
art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „RODO”).
Pani/Pana dane osobowe oraz dane Pani/Pana dziecka/podopiecznego będą przechowywane
dane będą przechowywane przez okres wskazany w art. 160 ustawy Prawo oświatowe, z którego
wynika, że dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego
oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca
okresu, w którym uczęszcza do placówki, zaś dane osobowe kandydatów nieprzyjętych
zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w placówce, przez
okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora placówki, została wniesiona skarga do sądu
administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu
w MOS nr 6 w Warszawie Pani/Pana danych osobowych oraz Pani/Pana
dziecka/podopiecznego, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych z siedzibą na ulicy Stawki 2 w Warszawie.

