
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych  osobowych dzieci i rodziców w procesie 

rekrutacji do szkoły na rok szkolny 2019/2020. 

 

Zgodnie z art. l3 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) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016) 

Informuj ę, że: 

 

1. Administratorem danych osobowych dzieci oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) jest Szkoła 

Podstawowa nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Świdniku zwana dalej Administratorem, tel. 81 751 

33 71 , e-mail: info@sp5.swidnik.pl; 

2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych Pani/Pana i dziecka i jest 

odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie 

z przepisami prawa. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować 

się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod-j@e-swidnik.pl.; 

4. Dane osobowe dzieci i rodziców (prawnych opiekunów) przetwarzane będą w celu realizacji naboru i 

rekrutacji do szkoły, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2018 

r. poz. 996 z późn. zm.), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016); 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem 

okresów przechowywania określonych w przepisach zgodnie z art. 160 ustawy Prawo Oświatowe (t.j. 

Dz. U. z 2018, poz. 996 z późn. zm.) do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do danej 

publicznej szkoły, przez okres roku, w przypadku nieprzyjęcia dziecka do szkoły, w tym przepisów 

archiwalnych; 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

    danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Z zachowaniem wszelkich gwarancji 

bezpieczeństwa danych, dane Państwa lub Państwa dzieci przekazujemy - oprócz osobom 

upoważnionym przez placówkę oświatową — innym podmiotom, w tym: organowi prowadzącemu w  

zakresie zapewnienia miejsca realizacji obowiązku szkolnego, organom administracji publicznej 

uprawnionym na podstawie przepisów prawa; 

7. Państwa dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

8. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych — na zasadach 

określonych w  ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych; 

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych 

Państwa lub Państwa dzieci narusza przepisy prawa; 

10. Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa jest niezbędne w celu 

przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do szkoły. 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………… 
Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie  

                                                                 o zapoznaniu się z klauzulą 


