
Oświadczenia dotyczące danych osobowych 

SZKOŁA 

Dane osobowe podane we wniosku do szkoły podstawowej oraz dołączonych do niego 
załączników zostaną wykorzystane wyłącznie dla potrzeb związanych z przeprowadzaniem 
postępowania rekrutacyjnego prowadzonego na podstawie ustawy z 14 grudnia 2016 r. – 
Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.). W tym zakresie 
wnioskodawca wyraża zgodę na ich przetwarzanie. Obowiązek podania danych wynika w 
szczególności z art. 131 ust. 1 oraz art. 151 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 
oświatowe.  

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, oraz danych 
osobowych mojego dziecka w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. 
 
 
Olkusz, ……………………….                                                          ………..…..……………………………………….. 

     /czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego/ 
 
 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, s. 1) zwane dalej „RODO” zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z następującymi 
informacjami: 
 

I. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkolno – Przedszkolny Integracyjny Nr 1 w Olkuszu, 
ul. Kochanowskiego 2, 32-300 Olkusz. 
II. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: inspektordanychosobowych.zspi@op.pl 
III. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań wynikających z powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa w szczególności ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.). 
IV. Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby fizyczne lub prawne, organy publiczne, jednostki lub 
inne podmioty, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. 
podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów 
prawa, Organ prowadzący, Organ nadzoru Pedagogicznego. Organy publiczne, które mogą otrzymywać 
dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa 
członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców.  
V. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej. 
VI. Dane osobowe przechowywane są przez okres wynikający z przepisów prawa. 
VII. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, 
której dane dotyczą, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy 
przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa 
lub w ramach sprawowania władzy publicznej lub prawo ograniczenia przetwarzania lub o prawie do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych. 
VIII. Zgodnie z RODO w przypadku osoby, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich 
danych osobowych w konkretnym celów ma prawo w dowolnym momencie do cofnięcia zgody bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. 
IX. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych na adres Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa. 
X. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy w przypadku 
realizacji zadań wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa – ustawy z dnia 14 
grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji 
zadań wynikających z w/w przepisów. 
XI. Administrator danych osobowych wskazuje, iż dane osobowe nie będą podlegały 
zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu. 

 


