
Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych w celu rekrutacji 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2, art. 14 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)  
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego dalej RODO. Dyrektor Szkoły 
Podstawowej Nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego w Ostródzie informuje że: 
 
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Szkole Podstawowej Nr 6  

im. Kornela Makuszyńskiego w Ostródzie jest, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 6  
im. Kornela Makuszyńskiego z siedzibą w Ostródzie przy ul. Osiedle Młodych 8, tel. 89 646 69 
11, e-mail: sp6_ostr@poczta.onet.pl; 

 
2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest p. Jacek Pietrzyk, z którym można się skontaktować 

w następujący sposób: UM w Ostródzie ul. Mickiewicza 24, telefon: 89 642 94 30; 
 
3. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów i ich rodziców jest ustawa o systemie 

oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2017 r. poz.2198 z późn. zm.)), ustawy Prawo 
oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) oraz 
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie 
sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji 
przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej 
dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646 z późn. zm.). 

 
4. Podanie danych jest niezbędne do realizacji zadań oświatowych. 
 
5. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. 
 
6. Odbiorcą Pani/Pana i dziecka danych osobowych będą: dyrektor, wicedyrektor, sekretarz, 

pracownicy administracji szkolnej, pielęgniarka, nauczyciele, pedagog, psycholog, inspektor 
ochrony danych osobowych, uprawnione organy publiczne oraz inne podmioty uczestniczące  
w realizacji procesu rekrutacji. 

 
7. Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez okres 

wymagany przepisami prawa. 
 
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody 
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem o ile dane byłyby przetwarzane na podstawie zgody. 

 
9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy 
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016r.; 

 
 

Zapoznałam / Zapoznałem się i przyjmuję do wiadomości 
 
 
 
       .................................................................. 
                                                                                                      Czytelny podpis 


