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KLAUZULA    INFORMACYJNA 
 
 
Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy dane osobowe Twoje i Twojego dziecka, które 

uczęszcza do naszej szkoły. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej. 

 
I. Administrator danych osobowych 
 

Administratorem Waszych danych osobowych jest Publiczna  Szkoła Podstawowa 

 nr 4 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Ostrowcu Świętokrzyskim (ul. Polna 56, 27-400 

Ostrowiec  Świętokrzyski). 

 
II. Inspektor Ochrony Danych 
 

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować  

w sprawie ochrony Waszych danych osobowych  i realizacji Waszych praw pod adresem e - mail: 

iod@iod.bizpoczta.pl lub  pisemnie na adres naszej siedziby, wskazanym w punkcie I. 

 

III. Cele i podstawy przetwarzania danych 
 
Wasze dane osobowe będziemy przetwarzać w celu przeprowadzenia postępowania 

rekrutacyjnego na podstawie art.6 ust.1 lit. c i art. 9 ust.2 lit. g (jeżeli podajesz nam informacje  

o stanie zdrowia dziecka) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  

27 kwietnia 2016r. (RODO) w związku z rt.131(oddział przedszkolny), art.133 (klasa I szkoły 

podstawowej)i  art.150(jeżeli składasz wniosek) albo art.151 (jeżeli składasz zgłoszenie) lub   

art. 25 ust. 1i 2 ( oddziały dwujęzyczne) ustawy z dnia 14grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. 

 

IV. Odbiorcy danych 
 
W niektórych sytuacjach będziemy przekazywać wasze dane, jeśli będzie to konieczne, abyśmy 

mogli wykonywać nasze zadania. Wasze dane będziemy przekazywać: osobom Upoważnionym  

przez nas, naszym  pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby 

wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, organom 

i instytucjom, które będą uprawnione do otrzymania waszych danych na podstawie przepisów 

prawa. 

 
V. Okres przechowywania danych 

 
Wasze dane zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego będziemy przechowywać przez 

okres wskazany w art.160 ustawy z dnia 14grudnia 2016r. Prawo oświatowe, tj. nie dłużej niż do 



końca okresu, w którym  uczeń/uczennica  uczęszczać będzie do naszej szkoły, natomiast dane 

osobowe kandydatów nieprzyjętych, zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego, 

będziemy przechowywać przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły zostanie 

wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie 

zostanie zakończone prawomocnym wyrokiem. 

 
VI. Twoje prawa 

 
Przysługuje Ci: 

a) prawo dostępu do waszych danych oraz otrzymania ich kopii, 

b) prawo do sprostowania (poprawiania)Waszych danych, 

c) prawo do żądania usunięcia danych, przy czym wniesienie żądania usunięcia danych jest 

równoznaczne z rezygnacją z procesu rekrutacji i z nauki dziecka w naszej placówce, 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych 

e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, przy czym prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie 

zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu 

procesu naboru, dla którego procedurę odwoławczą przewidują przepisy ustawy Prawo 

oświatowe. 

 

 
W celu wykonania swoich praw skontaktuj się z nami pisemnie, telefonicznie lub osobiście.  

 

Podanie przez Ciebie danych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z art.150 (jeżeli składasz 

wniosek)albo art.151(jeżeli składasz zgłoszenie )ustawy z dnia14 grudnia2016r. Prawo 

oświatowe. 

 

 
 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z niniejszą  klauzulą. 
 
 

 
 

……………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………. 

           (Podpisy rodziców/opiekunów prawnych) 

 

 


