
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji do 

szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka są Szkoły 

Podstawowe wybrane przez Państwa we wniosku. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: 

iod@cuw.sandomierz.eu  lub pisemnie na wskazany wyżej adres siedziby administratora.  

3. Dane osobowe Pani/Pana oraz dane osobowe dziecka będą przetwarzane w celu wykonania 

ciążących na administratorze obowiązków prawnych wynikających z przepisów Prawa 

Oświatowego tj. przeprowadzenie rekrutacji do Szkoły na rok 2020/2021. W przypadku przyjęcia 

Państwa dziecka do Szkoły dane osobowe podane w oświadczeniu przetwarzane będą w celu 

realizacji obowiązku szkolnego. 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka 

jest ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,  Rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz 

postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek oraz Uchwała Nr 

L/677/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów 

rekrutacji na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz określenia 

kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Sandomierz jest 

organem prowadzącym.  

5. W szczególnych sytuacjach możemy przekazać/powierzyć Pani/Pana dane oraz dane dziecka 

innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa  lub właściwie 

skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia 

przetwarzania.  

6. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka będą przetwarzane:  

a) w przypadku dzieci które zostały przyjęte do szkoły przez okres uczęszczania do szkoły. 

b) w przypadku dzieci, które nie zostały przyjęte do szkoły przez okres roku od zakończenia 

procesu rekrutacji.  

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka 

przysługują Pani/Panu z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia: 

a) prawo dostępu do danych osobowych; 

b) prawo żądania ich sprostowania; 

c) prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 

d) prawo do wniesienia sprzeciwu; 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach 

ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  na niezgodne                     

z RODO przetwarzanie danych osobowych przez administratora. 

9. Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa ma charakter obowiązkowy. 

10. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka nie będą przekazywane do państw trzecich  

i nie będą podlegały profilowaniu.  

 

 

……………………………….. 

(miejscowość, data) 

 

……………………………………………………………………… 

(podpisy rodziców / prawnych opiekunów) 

 

 

 

 


