Klauzula informacyjna
Na podstawie 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, dalej: RODO),
publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, że Administratorem Pana/Pani danych
osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ruścu, ul. Wieluńska 33,
97-438 Rusiec, tel. 43 676 60 21
•Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ruścu,
ul. Wieluńska 33 , 97-438 Rusiec jest Wojciech Foręc, z którym można się skontaktować
e-mailowo: forencwoj29@tlen.pl
•Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do Szkoły Podstawowej w
Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ruścu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. h
RODO,
tj. w celu wykonania obowiązku prawnego nałożonego rozdziałem 6 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.).
•Odbiorcami danych osobowych są podmioty, którym udostępniamy dane osobowe na podstawie
przepisów prawa, a także te, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów
przetwarzania.
•Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji będą przechowywane nie dłużej niż do końca
okresu, w którym uczeń uczęszczał będzie do placówki.
•Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
•Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli uważa Pan/Pani, że dane
przetwarzane są w sposób naruszający prawo.
•Miejscem przetwarzania danych osobowych w procesie organizacji pracy szkoły jest
Sekretariat.
•Dokumenty zawierające dane osobowe po ustaniu przydatności są niszczone w sposób
mechaniczny za pomocą niszczarek dokumentów.

•Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych obowiązane zostały do
zachowania ich w tajemnicy.
•Dane przetwarzane są przez uprawnionych pracowników, którzy mają bieżący dostęp do
danych przetwarzanych w procesie rekrutacji dzieci do szkoły.

•Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W celu uczestniczenia w rekrutacji są
Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa
w rekrutacji.
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( data i podpis)

