
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA –  
REKRUTACJA KANDYDATA DO SZKOŁY  

 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa 

im. por. Edwarda Błaszczaka ps. „GROM”, Chmielek 81, 23-412 Łukowa, zwana dalej „Administratorem”. 

Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: biuro@myszkowiak.pl . 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru do szkoły. 

4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, c i art. 9 ust. 2 lit.  

a 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) z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) oraz inne akty prawne, w szczególności odpowiednio 

ustawa z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawa z 

dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018r. poz. 996, 1000 i 1290). 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do 

podmiotów, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej 

umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). Państwa dane 

osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia naboru do szkoły;  

w przypadku niepodania tych danych, przeprowadzenie naboru jest niemożliwe. W pozostałym zakresie 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na 

podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 i 9 RODO. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do: 

a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych  

o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, 

b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

c. wniesienia sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych 

przypadkach, w tym profilowania, 

d. przenoszenia danych osobowych, 

e. otrzymywania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, 

f. wniesienia skargi do organu nadzorczego,  

g. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

9. W przypadku wyczerpania przesłanek zawartych w przepisach art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, 

przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania przedmiotowego procesu naboru.  

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane, także w okresie 2 lat po  zakończeniu 

przedmiotowego procesu naboru. 

 
 
 

Dyrektor Szkoły 
Zbigniew Sokal 
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