
KLAUZULA INFORMACYJNA - REKRUTACJA
Stosownie do treści 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) – RODO (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, ze zm.) informujemy:
1. Administratorem danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Wielbarku, ul. Mikołaja

Kopernika 10, 12-160 Wielbark, NIP 7451792515, tel. 89 621 84 33.
2. Celem przetwarzania danych jest rekrutacja do Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wielbarku.
3. Pana/Pani dane osobowe oraz dane osobowe Pana/Pani córki/syna/podopiecznego (dziecka) będą przetwarzane

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu realizacji przepisów określonych w ustawie – Prawo oświatowe z dn.
14 grudnia 2016 r. oraz w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. Dodatkowe dane (np.
kontaktowe) przetwarzane będą na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

4. Pana/Pani dane osobowe oraz dane osobowe Pana/Pani dziecka przechowywane będą przez okres wskazany w
obowiązującym w placówce jednolitym rzeczowym wykazie akt.

5. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania oraz prawo do ograniczenia przetwarzania. W przypadku danych osobowych przekazanych na
podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) przysługuje również prawo do odwołania zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.

6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, w
trybie i na zasadach określnych na stronie Urzędu pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/83/155.

7. Podanie danych osobowych w procesie rekrutacji stanowi obowiązek ustawowy, a odmowa ich podania
uniemożliwi uczestniczenie w procesie rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.
Odmowa ich podania może utrudnić lub wydłużyć kontakt z administratorem.

8. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, które przetwarzają dane w imieniu i na polecenie
administratora, m.in. świadczące usługi doradztwa prawnego, dostarczające systemy i usługi informatyczne.
Dane osobowe mogą być również udostępnianie podmiot upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

9. Przetwarzanie danych nie służy profilowaniu ani automatycznemu podejmowaniu decyzji.
10. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem

praw przysługujących na mocy RODO do Państwa dyspozycji pozostaje inspektor ochrony danych: Tomasz
Trzciałkowski, email: kontakt@idpo.pl, tel. +48511793443.

KLAUZULA ZGODY

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku
dla celów związanych z rekrutacją do Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wielbarku zgodnie z przepisami
RODO.
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data podpis: rodzica/opiekuna prawnego


