
Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

w procesie rekrutacji dziecka do szkoły w trakcie trwania roku szkolnego 

 

 Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27.04.2016 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 (zwanego dalej Rozporządzeniem 

RODO) informuję, że:  

 

1. Administratorem danych osobowych dziecka i rodziców (opiekunów prawnych) jest Szkoła 

Podstawowa  im. mjr Henryka Sucharskiego w Gościcinie reprezentowana przez Dyrektora Szkoły. 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iodo@sspgoscicino.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego oraz 

dzieci do szkoły, w trakcie roku szkolnego oraz ciążących na Administratorze obowiązków prawnych 

wynikających z przepisów prawa oświatowego; 

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:  

1) art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia RODO; 

2) art. 130, 131, 150 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 

996 ze zm.).    

3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego 

do publicznych przedszkoli, szkół i placówek 

4) UCHWAŁA NR XXVIII/341/2017 RADY GMINY WEJHEROWO z dnia 22 marca 2017 r. w 

sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego wraz 

z liczbą punktów do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Wejherowo. 

5. 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.  

6. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy 

udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także te podmioty, którym dane zostaną 

powierzone do zrealizowania celów przetwarzania. 

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w art. 160 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo oświatowe (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz., 996 ze zm.), z którego wynika, że dane osobowe 

kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania 

rekrutacyjnego są 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. 

8. Pani/Pan ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

9. Pani/Pan ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych 

narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych. 

10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 


