
Klauzula informacyjna - rekrutacja dzieci do szkoły/oddziału przedszkolnego  

Szkoły Podstawowej nr 2 Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku -Białej 
 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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), przekazujemy następujące informacje: 

Administrator danych, dane kontaktowe 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz dziecka podanych w procesie rekrutacji  jest Szkoła Podstawowa nr 2 

Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja reprezentowana przez Dyrektora. Kontakt do administratora: Plac Marcina Lutra 7, 43-300 

Bielsko-Biała, tel.: +48 33 812 44 96, e-mail: sekretariat@sp2bielsko.pl  

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się na adres: inspektor@sp2bielsko.pl  

Podstawa prawna, obowiązek lub dobrowolność podania danych, cele przetwarzania oraz okres przetwarzania danych 

osobowych 

Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji dzieci do szkoły/oddziału przedszkolnego,   

a pozyskane dane osobowe przetwarzane są na postawie: 

art. 6 lit. ust. 1 lit. c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze  

(w szczególności: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe; Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego 

oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek); 

art. 6 ust. 1 lit. e) - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. 

 art. 9 ust. 2 lit. g) - przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa 

Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony 

danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą;  

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas rekrutacji, a po jej zakończeniu: 

a) w przypadku dzieci, które zostały przyjęte do szkoły/oddziału przedszkolnego  przez okres uczęszczania do szkoły/oddziału 

przedszkolnego i dalej zgodnie z przepisami prawa w zakresie archiwizacji dokumentacji;  

b) w przypadku dzieci, które nie zostały przyjęte do szkoły w rekrutacji - przez okres roku od zakończenia rekrutacji dziecka 

(poza systemem  Vulcan); 

c) w przypadku dzieci, które nie zostały przyjęte do oddziału przedszkolnego - przez okres roku od zakończenia procesu 

rekrutacji. 

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie powyższych przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych 

osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji. 

Przekazywanie danych 

Podane przez Państwa  dane osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa, a także 

podmiotom, które świadczą usługi w imieniu i na rzecz Administratora danych osobowych w ramach umowy powierzenia 

przetwarzania danych. 

Prawa przysługujące osobom, których dane osobowe są przetwarzane  

Mają Państwo prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W celu zgłoszenia realizacji swoich 

praw należy skontaktować się Administratorem danych lub IOD na dane kontaktowe wskazane w  niniejszej klauzuli.  

 Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, mającego  siedzibę pod adresem ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

Zautomatyzowane przetwarzanie oraz profilowanie 

Dane w procesie rekrutacji nie będą przetwarzane w sposób automatyzowany, w tym również w formie profilowania.  

Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące przyjęcia do szkoły/oddziału przedszkolnego nie zapadają automatycznie oraz nie buduje  

się żadnych profili kandydatów. 

 

 

 

 

…………….…..…, …….……………………………             ………..……..…, …….…………………………… 
Data, podpis matki/opiekunki prawnej      Data, podpis ojca/opiekuna prawnego 


