
Klauzula Informacyjna  
(wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej)  

 

Zgodnie z 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 (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) informuję, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Bartłomieja 

Pitiscusa w Słonem, ul. Szkolna 1, 66-014 Słone, tel. kontaktowy: 68 327-31-36, adres e-mail: 
szkola.slone@wp.pl; 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we 
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu 
email: iod@swidnica.zgora.pl lub pisemnie na adres Administratora.  

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania 
rekrutacyjnego do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Bartłomieja Pitiscusa 
w Słonem. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 
ust. 2 lit. g RODO.  Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą 
jest zobowiązana je podać. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji 
zadań ustawowych przez Administratora (tj. rozpatrzenia wniosku o przyjęcie do oddziału 
przedszkolnego w szkole podstawowej). Przepisy szczególne zostały zawarte w ustawie z dnia 
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) oraz 
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie 
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 
publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2431). 

5. Pani/Pana/Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu 
przetwarzania tj. przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do 
oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. Po osiągnięciu celu przetwarzania danych 
osobowych, administrator będzie przetwarzać dane osobowe w celach archiwalnych tj. przez 
okres 5 lat. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia 
Administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na 
polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa 
członkowskiego. Dane osobowe będą udostępnione również podmiotom lub organom 
uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub umów łączących te podmioty 
z Administratorem.  

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą 
podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. 

8. Pani/Pana dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 
(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu 
następujące prawa: 
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) nieprawidłowych danych osobowych; 
c) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
d) żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 

RODO 
e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
(RODO). 


