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Klauzula informacyjna 

 

1. 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: 

2. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki z 

siedzibą w Kamieniu, Kamień Kolonia 55, 22-113 Kamień, tel. 82 567 01 12, email: 

spkamien@o2.pl; 

3. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym 

można skontaktować się pod adresem email: iod@zeto.lublin.pl we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem danych osobowych.  

4. Państwa dane oraz dane kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia 

postępowania rekrutacyjnego na podstawie: 

-  art. 6 ust. 1 lit. c RODO i art. 9 ust. 1 lit. b RODO – wypełnienie obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze 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. Państwa dane osobowe oraz dane dziecka mogą być udostępnione podmiotom na 

podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym usługi wsparcia i serwisu 

dla Szkoły na podstawie zawartej  umowy przetwarzania. 

6. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko 

korzysta z wychowania w publicznej szkole podstawowej oraz przez okres wskazany w 

instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitym rzeczowym wykazie akt na podstawie art. 6 

ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Dane 

osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania 

rekrutacyjnego są przechowywane przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie 

dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki została wniesiona skarga do sądu 

administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem. 

7. Mają Państwo prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania oraz 

ograniczenia przetwarzania. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, także 

do jej wycofania. Żądanie zgody należy skierować na adres siedziby administratora lub 
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na adres e-mail: iod@zeto.lublin.pl. 

8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

9. Podanie danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest wymogiem 

ustawowym. Niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału 

w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły. Podanie danych na podstawie zgody jest 

dobrowolne, i ich niepodanie nie ma wpływu na proces rekrutacji.. 

 

 

 

 


