Załącznik nr 5

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
odnośnie rekrutacji
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679z 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
(RODO) informujemy iż:
1. Administratorem danych osobowych dzieci oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) jest
Szkoła Podstawowa nr 6 im. „Orła Białego” w Szczytnie, ul. Bohaterów Września, 12-100
Szczytno, zwany dalej Administratorem;
Administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych.
2. Inspektor danych osobowych u Administratora dostępny jest pod adresem e-mail:
sp6@um.szczytno.pl
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji dzieci do szkoły na rok szkolny
2020/2021 oraz w celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych
wynikających z przepisów obowiązującego prawa oświatowego.
4. Dane osobowe będziemy przetwarzać w okresie wykonywania rekrutacji, w czasie przez
który możliwe jest wniesienie odwołania lub innego roszczenia, a także w okresie przez
który zobowiązani jesteśmy do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa
i interesu prawnego Administratora, jednak nie dłużej niż pięć lat od czasu zakończenia
rekrutacji.
5. Każdemu którego dane są przetwarzane przysługuje prawo do: żądania od administratora
dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania.
6. Każdemu którego dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim
Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego
naruszenia.
7. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.
8. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
➢ Urząd Miejski w Szczytnie, ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno,
➢ Kuratorium Oświaty,
➢ Ministerstwo Edukacji Narodowej poprzez System Informacji Oświatowej,
Data …………………...r.
Czytelny podpis rodzica*………………………………….
Czytelny podpis rodzica*…………………………………….

*rodzice - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad
dzieckiem ( art. 4 pkt 19 ustawy – Prawo oświatowe)

