
Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych 

1.Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych Szkołę 

Podstawową w Kąśnej Dolnej 67, 33-190 Ciężkowice,  w celu przeprowadzenia postępowania 

rekrutacyjnego. 

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Podanie danych 

zawartych formularzu i dołączonych dokumentach nie jest obowiązkowe, stanowi jednak warunek 

udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. 

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 

przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych  

i prawie ich poprawiania. 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - KLAUZULA INFORMACYJNA 

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 

osobowych zwane dalej RODO)  

informuje się, iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Kąśnej Dolnej 67, 33-190 
Ciężkowice, reprezentowana przez Dyrektora Panią Małgorzatę Piekarską  , tel. 14 65 10 198, 
adres e-mail: kosnaszk@poczta.onet.pl. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w 
każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: e-mail: 
inspektor@ciezkowice.pl, tel. 696 932 115. 

3. Dane osobowe kandydata oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydata przetwarzane 
będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. 

4. Dane będą przechowywane przez okres wskazany w art. 160 ustawy Prawo oświatowe, z 
którego wynika, że dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania 
rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie 
dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w 
oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, zaś dane osobowe kandydatów 
nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w 
szkole, przez okres roku. 

5. Odbiorcami danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 
na podstawie przepisów prawa. 

6. Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata przysługuje prawo dostępu do danych 
osobowych kandydata, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia 
danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji. Ponadto przysługuje 
im prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 
RODO.  

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

 

                   ……………………………..………………………… 
                                                                                                                       Podpis osoby wyrażającej zgodę 
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