
Załącznik nr 4 
do Regulaminu rekrutacji do klas pierwszych  

Akademickiego Liceum Mistrzostwa Sportowego 
w Gorzowie Wielkopolskim na rok szkolny 2019/2020 

stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 2/2019 
Dyrektora ALMS z dnia 28.02.2019  

Klauzula informacyjna dla uczestników procesu rekrutacji do ALMS 
Informujemy, że: 

1. Administratorem danych przekazanych w procesie rekrutacji  jest Akademickie Liceum Mistrzostwa Sportowego z siedzibą 

w Gorzowie Wielkopolskim (kod pocztowy: 66-400), przy ul. Chopina 52 budynek 8, tel.: 95 72 16 007, e-mail: 

sekretariat.alms@ajp.edu.pl. 

2. Celem zbierania danych jest rekrutacja do Akademickiego Liceum Mistrzostwa Sportowego. 

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a 

także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych).  

4. We wszystkich sprawach dotyczących swoich danych możesz się skontaktować z naszym sekretariatem. 

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji. W przypadku niepodania danych nie 

będzie możliwe przeprowadzenie rekrutacji. 

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą 

tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 

8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 18 miesięcy w celu przeprowadzenia ewentualnych rekrutacji 

uzupełniających i procedur odwoławczych. W sytuacji pozytywnej rekrutacji i zawarcia umowy o kształcenie w ALMS dane 

będą przechowywane przez okres trwania umowy. 

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych  dla uczestników procesu rekrutacji do ALMS 

Zgodnie z 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), wyrażam zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych, zawartych w dokumentach rekrutacyjnych – załącznikach od nr 1 do nr 8 do Regulaminu rekrutacji do 

klas pierwszych Akademickiego Liceum Mistrzostwa Sportowego w Gorzowie Wielkopolskim na rok szkolny 2019/2020, w 

celu przeprowadzenia rekrutacji. 

   

  imię i nazwisko dziecka 

miejscowość, data  podpis rodzica/prawnego opiekuna 

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych  „szczególnych kategorii” dla uczestników 

procesu rekrutacji do ALMS 

W dokumentach rekrutacyjnych – w załączniku nr 2 i nr 3 do Regulaminu rekrutacji do klas pierwszych Akademickiego Liceum 

Mistrzostwa Sportowego w Gorzowie Wielkopolskim na rok szkolny 2019/2020, przekazali Państwo dane osobowe swojego 

dziecka dotyczące stanu jego zdrowia, dlatego jako dane szczególnie przez nas chronione, prosimy o wyrażenie wyraźnej 

zgody na ich przetwarzanie. 

Czy wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Akademickie Liceum Mistrzostwa Sportowego w Gorzowie Wielkopolskim, w celu 

przeprowadzenia rekrutacji, danych osobowych o stanie zdrowia:  

 

imię i nazwisko dziecka 

 
   

miejscowość, data  podpis rodzica/prawnego opiekuna 

  TAK                NIE 


