
Obowiązek informacyjny – REKRUTACJA DO PLACÓWKI 

Zgodnie z 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych I Zespół Szkół im. Stanisława Staszica 

we Wschowie, ul. Kościuszki 11, 67-400 Wschowa,  

tel: 65 540 32 57, e-mail: zszwschowa@o2.pl 

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych: iod@odoplus.pl, tel.: 533 80 70 40. 

3. Dane osobowe Pani/ Pana dziecka są przetwarzane w celu przeprowadzenia 

rekrutacji do placówki na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Art. 9 ust. 2 lit. g RODO 

w związku z art. 131 oraz 133 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 

oświatowe oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 30 sierpnia 

2019 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i 

placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i 

opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. 

4. Dane osobowe dzieci nie przyjętych będą przetwarzane w placówce przez 

okres roku, co wynika wprost z art. 160 ust 2 ustawy dnia 14 grudnia 2016 r. 

prawo oświatowe.  

5. Dostęp do danych osobowych Pani/Pana dziecka może przysługiwać jedynie 

podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.  

6. Dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą przez okres niezbędny do 

realizacji przez placówkę procesu edukacji, a następnie w celach archiwalnych przez 

okres wynikający z przepisów prawa  

7. Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, 

prawo do ograniczenia ich przetwarzania w zakresie dopuszczonym przez przepisy 

prawa. 

8. W odniesieniu do danych osobowych Pani/Pana dziecka decyzje nie będą 

podejmowane w sposób zautomatyzowany. 

9. Przysługuje Pani/ Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. 

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych (PUODO) - adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: +48 22 531 

03 00. 

10.  Nie przysługuje Pani/Panu: 

-  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

- prawo do sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 RODO. 


