
 

Klauzula informacyjna 

 Administratorem danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Przedszkole Samorządowe  

w Cycowie, dane adresowe: ul. Chełmska 44, 21-070 Cyców. 

Dane - w zakresie zawartym w niniejszym formularzu  - będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu 

rekrutacji przedszkola.  

 Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 2016: L.119/1), dalej zwane RODO, w związku z przepisami 

Rozdziału 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669  

i 2245). 

 Dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania 

danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.  

 Administrator nie będzie przekazywał Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

 Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez jednostkę, do której kandydat zostanie 

przyjęty nie dłużej niż do końca okresu, w którym kandydat uczęszcza do tej jednostki (zgodnie z art. 160 ust. 1 

ustawy Prawo Oświatowe). Dane kandydatów, którzy nie zostali przyjęci do przedszkola przechowywane są przez 

okres jednego roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu 

administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem, wówczas dane są 

przechowywane do momentu uprawomocnienia się wyroku.  

 W trakcie przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje 

dotyczące przyjęcia do jednostki nie zapadają automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili kandydatów.  

 Prawnym opiekunom kandydata przysługuje prawo: 

•dostępu do danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii; 

•sprostowania (poprawiania) danych osobowych; 

•usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art.17 RODO. Żądanie usunięcia danych spowoduje 

brak możliwości kontynuacji procesu rekrutacji; 

•ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO; 

•wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie 

danych osobowych narusza przepisy RODO. 

 Podanie danych zawartych w niniejszym formularzu i dołączonych dokumentach nie jest obowiązkowe, 

jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie do jednostki lub umożliwiającym korzystanie  

z pierwszeństwa w przyjęciu na podstawie poszczególnych kryteriów naboru, co wynika z przepisów Rozdziału 6 

ustawy Prawo Oświatowe, w szczególności uregulowań art. 150 tej ustawy. Oznacza to, że podanie danych zawartych 

we wniosku jest konieczne dla uczestniczenia w procesie rekrutacji do jednostki, natomiast podanie (w tym dołączenie 

stosownych dokumentów) danych potwierdzających spełnianie poszczególnych kryteriów pierwszeństwa w rekrutacji 

jest konieczne, aby móc korzystać z tych kryteriów. 

 Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych  

z przetwarzaniem danych poprzez email: inspektor@ugcycow.pl 

 Należy pamiętać, iż dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych służą wyłącznie  

do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych. Inspektor ochrony danych 

nie posiada i nie udziela informacji dotyczących przebiegu procesu naboru, w szczególności informacji o ofercie 

edukacyjnej, statusie wniosku, punktacji, kryteriach ani wynikach rekrutacji.  

 

 

………………………..                                                                       …...………………………………… 

     (miejscowość, data)                                                            

 

                                            …...………………………………… 

                                                                                                    (czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych) 

 


