Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krośnie
ul. ks. Stanisława Szpetnara 9, 38-400 Krosno

Krosno, .......................................

.....................................................
(Imię i nazwisko osoby ucznia)

.....................................................
(Klasa)

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
W ZWIĄZKU Z PROWADZONĄ REKRUTACJĄ I KWALIFIKACJĄ DO PROJEKTU

Zakres przewarzanych danych osobowych:
1. imię i nazwisko,
2. płeć,
3. pesel,
4. Data urodzenia,
5. Adres zamieszkania,
6. Tel. kontaktowy,
7. email
8. klasa,
9. kierunek kształcenia,
10. opinia wychowawcy (w tym praca na rzecz szkoły i środowiska, status materialny, sukcesy w
olimpiadach i konkursach,
11. Średnia wyników nauczania z przedmiotów zawodowych ( poprzedni rok szkolny),
12. Opinia nauczyciela języka angielskiego.

Przetwarzanie i zbieranie danych osobowych zgodnie z powyższym zakresem przez Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krośnie, ul. ks. Stanisława Szpetnara 9, 38-400 Krosno dotyczy
przeprowadzenia rekrutacji/kwalifikacji na wyjazd dydaktyczny/szkoleniowy w ramach
realizowanego projektu (o numerze 2022-1-PL01-KA122-VET-000078283) „Ja w Europie –
marzenia się spełniają” realizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach
programu Erasmus+ (programu Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu
na lata 2021-2027).

.........................................................................................................................
(Czytelny podpis. W przypadku osoby niepełnoletniej informacje dodatkowo podpisuje rodzic/prawny opiekun

Klauzula informacyjna – proces rekrutacji - kwalifikacji do projektu
Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 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 (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. ks. Stanisława
Szpetnara w Krośnie (ZSP-2 Krosno), z siedzibą przy ul. ks. Stanisława Szpetnara 9, 38-400 Krosno. Nr telefonu
kontaktowego (0-13) 43-223-19, adres poczty email: sekretariat@zsp2krosno.pl, adres strony internetowej:
www.zsp2krosno.pl,
2. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie wyznaczony został Inspektor
Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im.
ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie ul. ks. Stanisława Szpetnara 9, 38-400 Krosno z dopiskiem Inspektor
Ochrony Danych lub adresem poczty elektronicznej email: inspektorgdpr@gmail.com.
3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. na podstawie akceptacji regulaminu projektu oraz czynności
zmierzających do zawarcia umowy w ramach realizacji projektu, której osoba jest stroną.
b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1288/2013 ustanawiającego „Erasmus+”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i
sportu oraz uchylającego decyzje nr 1719/2006/WE, 1720/2006/WE i 1298/2008/WE
4. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji/kwalifikacji na wyjazd
dydaktyczny/szkoleniowy w ramach projektu o nazwie „Ja w Europie – marzenia się spełniają”
realizowanego w ramach Erasmus + oraz udokumentowania przebiegu mobilności realizowanej w ramach
programu Erasmus+
5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Jednak bez
wykorzystania Państwa danych osobowych Administrator nie będzie mógł przeprowadzić procesu rekrutacji i
kwalifikacji na uczestnika projektu)
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż to jest konieczne do osiągnięcia celu
przetwarzania tj. przez okres rekrutacji i kwalifikacji oraz trwania i rozliczenia projektu do 31-12-2023r., a
także po jego zakończeniu przez okres archiwizacji wymagany dla danej kategorii danych określony w
warunkach ogólnych umowy finansowej projektu. Ponadto okres przechowywania może ulec wydłużeniu np.
z uwagi na sytuację dochodzenia roszczeń.
7. Administrator może przekazać Pani/Pana dane innym odbiorcom. Odbiorcą danych jest Fundacja Rozwoju
Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+ Aleje Jerozolimskie 142A 03-305 Warszawa.
Odbiorcą danych mogą być podmioty uzyskujące dostęp do Pani/Pana danych na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, w tym umowy powierzenia. Informacje o udostępnieniu można uzyskać u
Administratora.
8. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych
w rozumieniu RODO.
9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także
prawo do ograniczenia przetwarzania danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeżeli nie jest
to ograniczone poprzez inne przepisy prawne.
10. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
11. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej
…………………………….……………..
data i czytelny podpis

