
Klauzula informacyjna  

REKRUTACJA DZIECI

w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Kozach

Zgodnie z art.  13 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  (4.5.2016  L119/38  Dziennik  Urzędowy  Unii

Europejskiej PL)

 informuję, że:

1. Administratorem  Państwa  oraz  dziecka  danych  osobowych  jest Gminne  Przedszkole  Publiczne  w 

Kozach, ul. Akacjowa 8, 43-340 Kozy.  Tel. +48, 33 432-28-34 e-mail:  przedszkole@przedszkole.kozy.pl

2.  Kontakt  z  Inspektorem  Ochrony  Danych  możliwy  jest  pod  nr  telefonu:  33 817-42-91,  e-mail:

iod@gzosip.kozy.pl.

3. Celem  przetwarzania  danych  osobowych  jest  rekrutacja  dzieci  do  Przedszkola,  realizacja  obowiązku

przedszkolnego.

4. Pani/Pana  oraz  dziecka  dane  osobowe  będą  przetwarzane  wyłącznie  w  celu  niezbędnym  do:

a)Przeprowadzenia  procesu  rekrutacji  w  zakresie  wskazanym  w  przepisach  prawa  oświatowego,  na

podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  c)  RODO oraz  w  przypadku  szczególnej  kategorii  danych  (np.  orzeczenia  o 

niepełnosprawności) zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. g) RODO.

b)Dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, tj. przetwarzanie

jest niezbędne do wykonania zadania  realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania

władzy publicznej powierzonej administratorowi.

5. Odbiorcami (czyli firmy / instytucje, które mogą mieć dostęp do danych lub mogą im zostać one

udostępnione) Państwa danych mogą być: 

a)    Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia danych. 

5. Państwa oraz dziecka dane osobowe będą przechowywane / przetwarzane w  związku z  rekrutacją

nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń korzysta z wychowania w Gminnym Przedszkolu

Publicznym  w  Kozach.  W  przypadku  kandydatów  nieprzyjętych  dane  zgromadzone  w  celach

postępowania  rekrutacyjnego są  przechowywane przez okres  roku,  chyba,  że  na rozstrzygnięcie

Dyrektora Szkoły lub placówki została wniesiona skarga do Sądu Administracyjnego i  postępowanie

nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

       6. Podanie  przez  Państwa  danych  osobowych  w  zakresie  wynikającym  z  prawa  oświatowego  jest

niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacji.

  7. Posiada  Pani/Pan  prawo  do:  dostępu  do  treści  swoich  danych  osobowych,  prawo  do  ich

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych

oraz  prawo wniesienia  skargi  do  organu nadzorczego,  tj.  Prezesa  Urzędu Ochrony  Danych,  gdy

uznają,  iż  przetwarzanie  danych  osobowych  dotyczących  Pani/Pana,  narusza  przepisy  ogólnego

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. Państwa  oraz  dziecka  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państwa  trzeciego/organizacji

międzynarodowej.

9. Państwa oraz dziecka  dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  w tym

profilowaniu.


