
 KLAUZULA  INFORMACYJNA  ZAPISY/ REKRUTACJA  DO
SZKOŁY

W związku z realizacją wymogów 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
(ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych),  zwanym  dalej:  RODO,  informujemy  o  zasadach
przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych:

1) Administratorem  Pani/Pana  Danych  Osobowych  jest  Zespół  Szkolno-Przedszkolny  nr  2
w Legionowie, 05-120 legionowo ul. Jagiellońska 67

2) W Zespole Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Legionowie, został wyznaczony Inspektor Ochrony
Danych –  Izabela Remjasz, z którym kontakt jest możliwy pod adresem korespondencyjnym
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Legionowie, 05-120 Legionowo ul. Jagiellońska 67, oraz
pod adresem e-mail: iod@zsp2.legionowo.pl.

3) Dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  przeprowadzenia  zapisów/rekrutacji w  Zespole
Szkolno-Przedszkolnym nr 2  w Legionowie na podstawie:

• art. 6 ust. 1 lit c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze);

• art.  9  ust.  2  lit.  h  RODO  (przetwarzanie  jest  niezbędne  do  celów  profilaktyki
zdrowotnej) w związku z:

• Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe art. 130 i następne
• Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  
• Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej
• Rozporządzeniem  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  21  sierpnia  2019  r.  w

sprawie  przeprowadzenia  postępowania  rekrutacyjnego  oraz  uzupełniającego  do
publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów

1) Podanie  danych  osobowych  jest  obowiązkowe  na  podstawie  powyższych  przepisów  prawa,
a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji
oraz korzystania z pierwszeństwa w przyjęciu na podstawie poszczególnych kryteriów naboru.

2) Odbiorcami  danych  osobowych  będą  inni  administratorzy  danych,  którzy  otrzymają  dane
w związku z realizacją własnych celów np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską,
podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania, podmioty, którym
należy udostępnić dane osobowe  na podstawie przepisów prawa.

3) Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w art. 160 ustawy z dnia 14 grudnia 2016
r. Prawo oświatowe , z którego wynika, że dane osobowe kandydatów zgromadzone                         w
celach  postępowania  rekrutacyjnego  oraz  dokumentacja  z  postępowania  rekrutacyjnego  jest
przechowywane  nie  dłużej  niż  do  końca  okresu,  w  którym  uczeń  korzysta  z  wychowania
przedszkolnego  w  danym  publicznym  przedszkolu,  oddziale  przedszkolnym  w  publicznej  szkole
podstawowej  lub  publicznej  innej  formie  wychowania  przedszkolnego  albo  uczęszcza  do  danej
publicznej szkoły, publicznej placówki, na zajęcia w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej,
na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych lub na kwalifikacyjny kurs zawodowy.  Dane
osobowe  kandydatów  nieprzyjętych  zgromadzone  w  celach  postępowania  rekrutacyjnego  są
przechowywane  w publicznym przedszkolu,  publicznej  innej  formie  wychowania  przedszkolnego,
publicznej szkole lub publicznej placówce, które przeprowadzały postępowanie rekrutacyjne, przez
okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki została wniesiona
skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

4) Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:
• dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa istnieje możliwość pozyskania

informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,

• prawo ich sprostowania –  korzystając z tego prawa można zgłosić do nas konieczność
poprawienia  niepoprawnych  danych lub uzupełnienia danych  wynikających  z błędu przy
zbieraniu czy przetwarzaniu danych



• prawo do ograniczenia przetwarzania – korzystając z tego prawa można złożyć wniosek
o  ograniczenie  przetwarzania  danych,  w  razie  kwestionowania  prawidłowość
przetwarzanych  danych.  W  przypadku  zasadności  wniosku  możemy  dane  jedynie
przechowywać

• prawo do usunięcia – korzystając z tego prawa można złożyć wniosek o usunięcie danych.
W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie
dotyczy  jednak  sytuacji,  gdy  dane  osobowe  przetwarzane  są  do  celów  związanych
z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków

• administratora  lub  do  wykonania  zadania  realizowanego  w  interesie  publicznym  lub  w
ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi.

• prawo wniesienia sprzeciwu –  korzystając z tego prawa można w dowolnym momencie
wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6
ust. 1 lit e lub f (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny). Po przyjęciu wniosku
w tej  sprawie  jesteśmy zobowiązani  do  zaprzestania  przetwarzania  danych  w tym  celu.
W takiej sytuacji,  po rozpatrzeniu wniosku,  nie będziemy już mogli  przetwarzać danych
osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy,  iż istnieją ważne
prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za
nadrzędne wobec interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń.

• Prawo do wniesienia  skargi  do  organu nadzorczego,  tj.  do  Prezesa  Urzędu Ochrony
Danych  Osobowych,  gdy uznane  zostanie,  że  przetwarzanie  danych  osobowych  narusza
przepisy prawa

1) Dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru    Gospodarczego,
2) Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą  poddawane

profilowaniu

Oświadczenie

Oświadczam, że zapoznałam/em  się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych
 moich i członków mojej rodziny.

……………………………………………
……………………………………..

                           Data Podpis ojca/prawnego opiekuna

……………………………………….
Podpis matki/prawnego opiekuna


