
KLAUZULA INFORMACYJNA 

PRZY REKRUTACJI DZIECI DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 IM. STANISŁAWA STASZICA W TUCHOWIE 

 

W związku z obowiązkiem stosowania od 25 maja 2018r.  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) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r.,  

o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). 

Informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych 

dziecka/dzieci oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 
1. Administratorem danych osobowych dzieci oraz rodziców/opiekunów prawnych jest Szkoła 

Podstawowa im. Stanisława Staszica w Tuchowie reprezentowana przez Dyrektora Szkoły.  

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: zs.tuchow@interia.pl lub pisemnie na 

adres siedziby Administratora: Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Tuchowie, ul. Jana Pawła 

II 6, 33-170 Tuchów. 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować 

poprzez email: firma.tomaszpilch@onet.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora: Szkoła 

Podstawowa im. Stanisława Staszica w Tuchowie, ul. Jana Pawła II 6, 33-170 Tuchów. Z inspektorem 

ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

3.  Dane osobowe dziecka oraz jego rodziców/ opiekunów prawnych podanych we wniosku/zgłoszeniu 

będą wykorzystane (przetwarzane) przez Szkołę Podstawową im. Stanisława Staszica w Tuchowie  

w celu rekrutacji do szkoły.  

4. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, organy i podmioty 

uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.  

5. Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, 

w którym dziecko będzie uczęszczało do placówki, a w przypadku nie przyjęcia do placówki – przez 

okres jednego roku.  

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją 

niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji. 

7. Posiada Pani/Pan prawo:  

a) żądania dostępu do treści swoich danych osobowych,  

b) sprostowania i uzupełnienia danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,  

c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  

d) sprzeciwu i żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych.  

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. Adres:  Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 

www.uodo.gov.pl. 
9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  
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