Załącznik 4
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzeniem 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 (RODO),
informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Gielniaka w
Kowarach;
2. Dane kontaktowe Administratora: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Gielniaka w Kowarach, ul.
1 Maja 72, 58-530 Kowary, tel. 75 718 21 42, e-mail: sekretariat@sp3-kowary.pl, www.sp3kowary.pl;
3. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować osobiście w siedzibie Administratora
lub drogą mailową na adres: iod@eventjgora.pl,
4. Podstawą prawną przetwarzania danych są regulacje: art. 149 i art. 154 ustawy Prawo Oświatowe
w związku z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia ogólnego RODO.
5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu naboru uczniów do placówek oświatowych.
6. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom obsługi informatycznej dostarczający i
obsługujący system rekrutacyjny oraz podmioty osoby świadczące na rzecz usługi prawne oraz
innym podmiotom, z którymi Administrator w celu wykonywania praw i obowiązków
wynikających z jego obowiązków powierzył dane osobowe (procesorom).
7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
8. Dane będą przechowywane przez okres wskazany w art. 160 ustawy Prawo Oświatowe, 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 uczęszcza do danej publicznej szkoły, zaś dane osobowe kandydatów nieprzyjętych
zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole, przez okres
roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu
administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
9. W związku z przetwarzaniem przez Administratora, danych osobowych, przysługuje
Pani/Panu prawo do:
a) dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane
dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie
chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator,
b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
c) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia.
11. Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa jest niezbędne w celu
wykonywania przepisów prawa w zakresie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do
szkoły.
12. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania ani innych podobnych metod
zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

