
 
 

 

 

Załącznik nr 2 

 

do formularza rekrutacyjnego 

 

 

Na podstawie art 6 ust. 1 lit. a 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), (dalej RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych związku ze złożeniem formularza rekrutacyjnego. Podanie danych 

osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do prawidłowego wypełnienia formularza 

rekrutacyjnego. 

 

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o tym, że: 
1. Administratorem danych osobowych jest Powiat Sieradzki/ Powiatowy Zespół Szkół w Błaszkach, 

pl. Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz.  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod 

adresem e-mail: kontakt@iszd.pl lub pisemnie na adres Administratora, w sprawach związanych z 

Pani/Pana danymi.  

3. Dane osobowe uczniów oraz opiekunów prawnych są przetwarzane w celu przeprowadzenia 

rekrutacji do projektu nr RPLD.11.03.01-10-0019/21, pn. ”Inwestycja w siebie – sukces 

gwarantowany”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz w przypadku danych wrażliwych na podstawie art. 9 ust 2 lit. a RODO 

czyli na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Państwa zgody 

4. Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu 

trwania projektu którego dotyczy wniosek rekrutacyjny oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi 

archiwizacji. 

5. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści danych, sprostowania danych, usunięcia danych, 

ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, chyba że 

przepisy szczególne stanowią inaczej. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody, bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, 

którego dokonano przed jej cofnięciem. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych). 

8. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym 

należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także te z którymi Administrator 

zawarł umowy powierzenia. 

9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu. 

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale ich nie podanie uniemożliwi udział w rekrutacji. 

 

…………………………………………………… 

Podpis uczestnika 

 

…………………………………………………… 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego 
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