
KLAUZULA INFORMACYJNA 
dla procesu rekrutacji 

w Szkole Podstawowej we Wziąchowie Wielkim 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. U. UE. L.        
z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.), dalej: RODO, informuję, iż: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa we Wziąchowie 
Wielkim 47 56-300 Milicz, tel. 71 3849216, mail: spwziachowo@op.pl, reprezentowana 
przez Dyrektor Panią Małgorzatę Posacką. 

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy się kontaktować                    
z Inspektorem Ochrony Danych, którym jest Pan Michał Bieńkiewicz poprzez adres 
mailowy: kancelaria@ergaomnes.pl albo pisemnie na adres: Kancelaria Erga Omnes, 
Rynek 7, 56-300 Milicz lub za pośrednictwem Administratora. 

3. Państwa dane osobowe zawarte we wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły oraz                   
w dołączonych do niego załącznikach będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu 
rekrutacji uczniów zgodnie z art. 149-151 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. 
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie 
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. 

4. Państwa dane osobowe mogą być przekazane następującym kategoriom odbiorców: 
1) podmiotom uprawnionym do odbioru danych osobowych od Administratora                  

na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zwłaszcza organom 
administracji publicznej (np. Gmina Milicz); 

2) podmiotom wykonującym zadania Administratora w jego imieniu lub na jego rzecz na 
podstawie zwartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. serwis 
IT). 

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu, gdy 
przetwarzanie stanie się bezcelowe lub bezpodstawne, nie dłużej jednak niż wynika to           
z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
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6. Przysługuje Państwu prawo do: 
1) dostępu do Państwa danych osobowych oraz ich sprostowania lub ograniczenia ich 

przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo 
do przenoszenia danych; 

2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, w przypadku, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych  
dotyczących narusza przepis RODO. 

7. Podanie przez Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika 
z przepisów prawa i jest obligatoryjne. 

8. Administrator nie będzie przetwarzał Państwa danych w sposób zautomatyzowany, w tym 
nie będzie ich przetwarzał w oparciu o profilowanie. 

………………..…………………                          …………………………………………….. 
                    (miejscowość i data)                                                                                            (pieczęć i podpis Administratora) 


