
 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji   

 

Zgodnie z art. 13 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.U. UE L.2016.119.1) informujemy, iż: 

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych w ramach procesu rekrutacji jest Zespół Placówek 
Oświatowych w Dysie z siedziba 21-003 Ciecierzyn ul. Lotników Polskich 4, tel. 81 756 13 14, email: 

sekretariat@zpodys.pl; 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony danych z którym można się kontaktować pod adresem email: 

kzolkiewska.iod@gmail.com;  

3. Państwa dane oraz dane kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. 

4. Dane wynikające z przepisów prawa będą przetwarzane na podstawie: 

- art. 6 ust. 1 lit. c RODO i art. 9 ust. 1 lit. b RODO – wypełnienie obowiązku  w zw. z art. 150  

i 151 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, 

- art. 6 ust. 1 lit. a RODO i art. 9 ust. 2 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą, jeśli przetwarzanie odbywa 

się na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Państwa zgody. 

5. Odbiorcą danych osobowych zawartych we wniosku są podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz 

podmioty z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia. 

6. Dane będą przechowywane przez okres wskazany w art. 160 ustawy Prawo oświatowe tj. nie dłużej niż do końca 

okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania w publicznej szkole podstawowej, natomiast dane osobowe 

kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole, przez 

okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i 

postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.  

7. Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata przysługuje prawo dostępu do danych osobowych kandydata, żądania 

ich sprostowania lub usunięcia. Ponadto przysługuje im prawo do żądania ograniczenia przetwarzania oraz prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa). 

8. W przypadku, w którym przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu 

prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody możliwe jest poprzez przesłanie przez 

Pana/Panią oświadczenia o wycofaniu zgody na adres e-mail: kzolkiewska.iod@gmail.com.pl lub poprzez złożenie 

oświadczenia o wycofaniu zgody w sekretariacie szkoły. 

9. Podanie danych zawartych we wniosku jest niezbędne do udziału w procesie rekrutacji do szkoły. Niepodanie danych 

będzie skutkować brakiem możliwości udziału w naborze. Podanie danych nie wynikających z przepisów prawa jest 

dobrowolne i ich niepodanie nie ma wpływu na załatwienie sprawy. 

 

 

 

      …………………… ……………………………………            …………………… …………………………………… 
  (data i czytelny podpis matki - prawnego opiekuna dziecka)    (data i czytelny podpis ojca - prawnego opiekuna dziecka) 
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