
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH 
OSOBOWYCH  – ZGŁOSZENIE/WNIOSEK DZIECKA DO SZKOŁY 

 
 

Stosując się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych osobowych) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana, iż: 

 

1. Administratorem podanych danych osobowych jest: Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki 
w Juchnowcu Górnym, zwany dalej Administratorem.  

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:  
Rafał Andrzejewski, e-mail: iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl 

3. Pani / Pana dane osobowe / dane osobowe dziecka przetwarzane będą w celu wypełniania 
obowiązków prawnych i zadań ciążących na Administratorze związanych z przeprowadzeniem 
naboru do szkoły podstawowej / postępowania rekrutacyjnego, a w późniejszym okresie w celach 
związanych z uczęszczaniem dziecka do szkoły.  

4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych / danych dziecka  jest art. 6 ust. 1 lit. c i e 
RODO, art. 9 ust. 2 lit. g RODO (jeżeli będą przetwarzane dane tzw. szczególnej kategorii np. 
dotyczące zdrowia) w zw. z ustawą z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe.  

5. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator 
zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie obsługi 
informatycznej, prawnej, kadrowej, księgowej.  

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z odpowiednich 
przepisów prawa.  

7. Posiada Pani/Pan prawo do: 
1) dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, przenoszenia Pani/Pana danych osobowych (otrzymania ich kopii), wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, chyba, że realizacja tych praw nie 
jest zgodna z przepisami obowiązującego prawa (m.in. z RODO);  

2) wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych). 

8. Pani/Pana dane osobowe / dane dziecka nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji, w tym profilowaniu. Pani / Pana dane osobowe / dane dziecka  nie będą przekazywane do 
państw spoza EOG.  

9. Jeżeli dane osobowe byłyby przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) 
przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

10. Pani/Pana dane osobowe / dane osobowe dziecka będą przechowywane przez okres przewidziany 
przepisami prawa.  

 

Zapoznałem/łam się z treścią powyższej klauzuli informacyjnej.  

 

 

 

…………………………………………………………………………………… 
data, podpis 

 


