
załącznik nr 5

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

odnośnie rekrutacji do szkoły podstawowej

     Zgodnie z art. 13 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik

Urzędowy Unii Europejskiej PL)

1 Administratorem  Pana/i/ucznia  danych  osobowych  danych  osobowych  jest  Sportowa  Szkoła

Podstawowa nr 4 z siedzibą w Szczytnie, tel: 89 – 67 608 50, mail: sekretariat@  ssp4  .  miasto  szczytno.pl

2 Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Sportowej Szkole Podstawowej nr 4 w Szczytnie możliwy

jest pod numerem tel. 89- 67 608 53 lub adresem mail: księgowość@  ssp4  .  miasto  szczytno.pl

3 Dane osobowe Pana/i/ucznia będą przetwarzane w celu rekrutacji  dziecka do szkoły na rok szkolny

2022/2023 oraz w celu wykonania ciążących na Administratorze z 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 Posiada  Pan/i/  prawo  do:  żądania  od  administratora  dostępu  do  danych  osobowych,  prawo  do  ich

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

6 Rodzicom/uczniom przysługuje  prawo wniesienia  skargi  do organu nadzorczego,  tj.  Prezesa Urzędu

Ochrony Danych.

7 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka będą upoważnieni

pracownicy Szkoły lub inne osoby działające z upoważnienia Szkoły, do których zadań należy rekrutacja

uczniów  lub  podmioty,  którym  Szkoła  powierzy  przetwarzanie  danych  osobowych  w  celu

przeprowadzenia procesu rekrutacji.

8 Podanie  danych  osobowych  jest  obowiązkowe  na  podstawie  przepisów  prawa,  a  konsekwencją

niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji.

 ………………………………….    

 miejscowość, data

                            czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego ………………….……….………………

                              czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego ………..………………...………………….

                                                                                      


