KLAUZULA INFORMACYJNA DO WNIOSKU
1. Administratorem danych osobowych dzieci i rodziców/opiekunów prawnych jest
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Orlu, z siedzibą pod adresem: Orle ul. Nadrzeczna 19
telefon kontaktowy: 58 572 02 89
e-mail: ssporle@post.pl
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, właściwy dla danej placówki
oświatowej.
3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem prawa i jest konieczne do
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Orlu
4. Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a i c oraz art. 9
ust 2 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/ WE, tj. w celu wykonania obowiązku prawnego nałożonego w ustawie z
dn. 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (DZ.U. z 2018 r., poz., 966 ze zm.).
5. Odbiorcami danych osobowych mogą być inne podmioty, którym Administrator zobowiązany jest
przekazać dane osobowe na mocy przepisów prawa.
.
6. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celu postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja
postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko
korzysta z wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. Jana
Brzechwy w Orlu.
Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych, zgromadzone w celu postępowania rekrutacyjnego są
przechowywane przez okres roku.
7. Ma Pan/i prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych i ich
sprostowania.
8. W stosunku do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody ma Pan/i prawo do złożenia
żądania do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
prawo
do przenoszenia danych do innego Administratora. Ma Pan/i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych dokonanego
przed jej wycofaniem.
9. Ma Pan/i prawo do wniesienia skargo do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
10. Podane przez Pana/ią dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie
będą podlegały profilowaniu.

…………………………………
data

………………………………..
podpis matki/opiekunki prawnej

…………………………………
podpis ojca/ opiekuna prawnego

