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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

Klauzula informacyjna Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. 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) – dalej RODO − informujemy, że:  

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Szkoła Podstawowa  

im. 72 PP "RADOM" ul. Szkolna 18, 98-313 Konopnica, tel. 43 842 44 69.  

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, a jest nim Adrian Ambrozik. 

Może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: ambrozik@iod.kepno.pl, 

telefonicznie pod numerem tel. 510 583 193 lub pisemnie na adres naszej siedziby, 

wskazany w pkt 1. Z inspektorem ochrony danych może się Pani/Pan skontaktować  

we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 

korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.  

3. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do oddziałów 

przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. 72 PP "RADOM" w Konopnicy,  

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. h RODO, tj. w celu wykonania 

obowiązku prawnego nałożonego rozdziałem 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo oświatowe (t. j. Dz.U. 2021 poz. 1082.). 

4. Odbiorcami danych osobowych są podmioty, którym udostępniamy dane osobowe  

na podstawie przepisów prawa, a także te, którym dane zostaną powierzone  

do zrealizowania celów przetwarzania.   

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

celu określonego w pkt. 4, a po tym czasie przez okres zgodniez instrukcją 

kancelaryjną,  

a w przypadku nieprzyjęcia do placówki – przez okres jednego roku. 

6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W celu uczestniczenia  

w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje 

odmową uczestnictwa w rekrutacji. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych 

dziecka/ ucznia przysługują następujące uprawnienia:  
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a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych 

danych; b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania, uzupełnienia) danych 

osobowych –  

w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;  

c) prawo do przenoszenia danych.  

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Szkole 

Podstawowej im. 72 PP "RADOM" w Konopnicy Państwa danych osobowych, 

przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego  

w sprawach ochrony danych osobowych – Urząd Ochrony Danych Osobowych,  

ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.  

9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. 

 

 

 

 

 

 

 

       ……………………………………. 

                              (data i podpis) 

 


