
Załącznik nr 10 

 do Polityki Ochrony Danych 

w Szkole Podstawowej  

im. Poetów Doliny Wilkowskiej 

w Świętej Katarzynie 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

- rekrutacja do oddziału przedszkolnego 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1, z późn. zm.), tzw. RODO, informujemy, iż: 

1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w procesie rekrutacji do oddziału 

przedszkolnego jest Szkoła Podstawowa im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie, 

ul. Kielecka 45, 26-010 Bodzentyn, tel. 41 311 21 14, w imieniu którego działa Dyrektor – 

Beata Stępień. 

2) inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej 

Katarzynie jest Pan Radosław Adamiec (e-mail: r.ad@gazeta.pl). 

3) wskazane we  wniosku rekrutacyjnym do oddziału przedszkolnego dane osobowe będą 

przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO, jedynie w celu 

przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej określonej w art. 130 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.). 

4) odbiorcą danych osobowych przetwarzanych w procesie rekrutacji będą wyłącznie podmioty 

uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, 

którym Administrator zleci wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność 

przetwarzania danych (podmioty przetwarzające). 

5) Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka nie będą przekazywane do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

6) dane osobowe uzyskane przez Administratora w procesie rekrutacji będą przechowywyane, 

zgodnie z art. 160 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1082, z późn. zm.): 

 - nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń korzysta z wychowania przedszkolnego, 

- przez okres roku, w przypadku nieprzyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego (chyba 

że na rozstrzygnięcie Dyrektora Szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego 

i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem). 

 

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i danych Pani/Pana dziecka, a także 

prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo wniesienia sprzeciwu. 

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji do oddziału 

przedszkolnego narusza przepisy RODO. 

9) podanie danych osobowych, określonych we  wniosku rekrutacyjnym do oddziału 

przedszkolnego jest obowiązkowe, ponieważ wynika  wprost z przepisów szeroko rozumianego 

prawa oświatowego. 

 

10) Pani/Pana dane i dane Pani/Pana dziecka nie będą  przetwarzane w sposób zautomatyzowany, 

np. w formie profilowania. 


