
Załącznik nr 4 

do Regulaminu Rekrutacji 

wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora Nr 3/02/2020 

                                                                                                                                    z dnia 14.02.2020 r. 

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA CELÓW REKRUTACJI  
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Racławiczkach, ul. Szkolna 6, 47-
370 Zielina  (dalej jako „Szkoła”) informuje, że: 
 
• Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Racławiczkach,    47-
370 Zielina, ul. Szkolna 6, reprezentowana przez Panią Iwonę Chojnacką  – Dyrektora 
• Inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej w Racławiczkach jest Pan Artur Jacek. 
• W razie pytań dotyczących danych osobowych mają Państwo możliwość kontaktu z 
administratorem za pośrednictwem adresu mailowego: sekretariat@pspraclawiczki.pl, tel. 774668427. 
• Pani/Pana  dane  osobowe  oraz  dane  osobowe  Pani/Pana  dzieci przetwarzane  będą w celu 
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i c) ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych. 
• Pani/Pana dane osobowe oraz dane Pani/Pana dziecka będą przetwarzane (przechowywane) 
przez okres niezbędny do zakończenia procesu rekrutacji. 
• Podanie przez Panią/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dzieci jest 
ustawowym obowiązkiem w zakresie wskazania Pani/Pana imion i nazwiska, miejsca zamieszkania 
(adresu do korespondenci), numer telefonu, adres e-mail, imienia i nazwiska Pani/Pana dziecka, daty 
urodzenia, PESEL, miejsca zamieszkania. W pozostałym zakresie podanie przez Panią/Pana danych jest 
dobrowolne. 
• Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka będą 
upoważnieni pracownicy Szkoły lub inne osoby działające z upoważnienia Szkoły, do których zadań 
należy rekrutacja uczniów lub podmioty, którym Szkoła powierzy przetwarzanie danych osobowych w 
celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. 
• Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz danych Pani/Pana dziecka oraz 
prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, których podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 
pkt f) RODO tj. uzasadniony interes Szkoły. 
• Ma Pani/Pan prawo do tego, aby w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie 
Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka, których przetwarzanie 
odbywa się na podstawie wyrażonej zgody. Operacje na Pani/Pana danych osobowych oraz danych 
osobowych Pani/Pana dziecka przeprowadzone do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie 
pozostają w zgodzie z obowiązującym prawem. 
• Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana lub danych osobowych Pani/Pana 
dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 
• Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą przekazywane do 
państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 
• Szkoła nie podejmuje w oparciu o Pani/Pana dane osobowe lub dane osobowe Pani/Pana 
dziecka zautomatyzowanych decyzji, w tym w oparciu o profilowanie. 
 
 
 



Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody *** na opublikowanie imienia i nazwiska mojego dziecka  
na tablicy ogłoszeń w szkole pierwszego wyboru, na liście dzieci przyjętych i liście dzieci 
nieprzyjętych. 

 
Zapoznałam/zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej RODO. 

 
 
 
 

…………………………………...……………………. 
 

                                                                      (Data i podpis rodzica/rodziców/opiekuna prawnego) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
*** niepotrzebne skreślić 
 
 
 

 

 

 

 


