KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.



rekrutacji jest Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Wiśniowej Górze
reprezentowany przez Dyrektora Szkoły przy ulicy Tuszyńskiej 32, 95-020 Wiśniowa
Góra, tel.42 2132371, e-mail: sekretariat@spwg.edu.pl
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych – iod@andrespol.pl.
Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6
ust. 1 lit. c) RODO, w związku z przepisami Rozdziały 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo
oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.).
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji
Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Wiśniowej Górze/oddziału
przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Wiśniowej Górze
(właściwe podkreślić).
W związku z przetwarzaniem danych w celu o którym mowa w pkt 4 odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych może być uprawniony organ w ramach prowadzonego
postepowania (np. policja, prokuratura, sad).
Dane gromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez szkołę/oddział
przedszkolny (właściwe podkreślić), do której kandydat zostanie przyjęty nie dłużej niż do
końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do tej szkoły (zgodnie z art. 160 ust. 1 ustawy
Prawo oświatowe) szkoła/przedszkole (właściwe podkreślić), do której kandydat nie został
przyjęty przechowują jego dane przez okres jednego roku, chyba że na rozstrzygnięcie
dyrektora szkoły/oddziału przedszkolnego (właściwe podkreślić) została wniesiona skarga
do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym
wyrokiem, wówczas dane są przechowywane do momentu uprawomocnienia się wyroku.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu
następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne,
a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje
w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach
sprawowania władzy publicznej;
c) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie
zgody osoby na przetwarzanie jej danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO),
przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to
nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem.

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 oraz Dz.U.UE.L 2018.127.2) – nazywanego dalej RODO

9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie
zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych
Administratorowi ma charakter dobrowolny.
10.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy
przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
11.
W trakcie przetwarzania danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji nie
dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

………………………………………….
(data i czytelny podpis)

