
KLAUZULA INFORMACYJNA 
rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danychosobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych),dalej "RODO", informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana | Twoich danych osobowych jest  Zespół Szkół w Prabutach. 
Dane kontaktowe:ul. Szkolna 4, 82-550 Prabuty, tel.: 55 278 20 40, e-mail: zspp@zsppprabuty.pl 
 
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan | możesz się 

kontaktowadpoprzez e-mail: iod@e-atc.pl lub telefonicznie pod numerem  602 255 075. 

3. Pani/Pana | Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art.6 ust. 1 lit. c RODO i art. 9 ust. 2 lit. hRODO 

w związku z obowiązkiem prawnym nałożonym na administratora ustawą zdnia 14 grudnia 2016 r.Prawo 

oświatowe (art. 130, art. 134), art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda), art. 9 ust. 2 lit. a RODO (zgoda dotycząca 

szczególnych kategorii danych). 

4. Odbiorcami Pani/Pana | Twoich danych osobowych będzie podmiot realizujący postępowanie rekrutacyjne 

z wykorzystaniem systemów informatycznych- Poznaoskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, 

e-mail: info@nabor.pcss.pl, serwis internetowy: https://nabor.pcss.pl/kwidzyn. 

5.Pani/Pana | Twoje dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji celu, dla którego zostałyzebrane 

oraz do czasu przedawnienia wszelkich roszczeo wynikających ze stosunków prawnychłączących Panią/Pana 

| Ciebie z Administratorem(art.  158.  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - wyniki postępowania 

rekrutacyjnego; odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej), w przypadku kandydatów nieprzyjętych 

do szkoły ponadpodstawowej -  nie dłużej niż do 30 września b.r. 

6. Posiada Pani/Pan | Posiadasz prawo dostępu do treści danych, sprostowania danych, usunięcia danych, 

ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody.  

Zgodę można cofnąd w dowolnym momencie bez wpływu na zgodnośd z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem ograniczeo wynikających z przepisów prawa. 

7. Posiada Pani/Pan | Posiadasz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 

UrzęduOchrony Danych Osobowych. 

8. Podanie przez Panią /Pana | Ciebie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne 

do rozpatrzenia złożonego przez Panią/Pana | Ciebie wniosku1(art.  150. - treśd i załączniki do wniosku, ustawy 

z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe). 

9. Dane osobowe przetwarzane są przez Szkołę w sposób zautomatyzowany w systemie informatycznym - 
https://nabor.pcss.pl/kwidzyn.  
Dane osobowe nie są poddawane profilowaniu.  
W przypadku naboru do szkół ponadpodstawowych wyniki operacji są zweryfikowane przez komisję rekrutacyjną. 

                                                           
1 Artykuł 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu karnego 
§ 1. Kto, składając zeznanie mające służyd za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze 
pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 
§ 1a. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę z obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą jemu samemu lub jego najbliższym, podlega karze pozbawienia wolności od 
3 miesięcy do lat 5. 
§ 2. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnieo, uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego 
przyrzeczenie. 
§ 3. Nie podlega karze za czyn określony w § 1a, kto składa fałszywe zeznanie, nie wiedząc o prawie odmowy zeznania lub odpowiedzi na pytania. 
§ 4. Kto, jako biegły, rzeczoznawca lub tłumacz, przedstawia fałszywą opinię, ekspertyzę lub tłumaczenie mające służyd za dowód w postępowaniu określonym w § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 
roku do lat 10. 
§ 4a. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 4 działa nieumyślnie, narażając na istotną szkodę interes publiczny, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 
§ 5. Sąd może zastosowad nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpid od jej wymierzenia, jeżeli: 
1) fałszywe zeznanie, opinia, ekspertyza lub tłumaczenie dotyczy okoliczności niemogących mied wpływu na rozstrzygnięcie sprawy, 
2) sprawca dobrowolnie sprostuje fałszywe zeznanie, opinię, ekspertyzę lub tłumaczenie, 
zanim nastąpi, chociażby nieprawomocne, rozstrzygnięcie sprawy. 
§ 6. Przepisy § 1-3 oraz 5 stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwośd odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej. 


