
Informacja  o  przetwarzaniu  danych  osobowych  na  podstawie  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  (ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych),
Dz.U.UE.L.2016.119.1 - dalej: RODO) INFORMUJEMY, ŻE: 

 Klauzula informacyjna dla dzieci i rodziców – proces rekrutacji

1. Administratorem  przetwarzanych  danych  w  ramach  procesu  rekrutacji  jest  Publiczne
Przedszkole nr 2 w Lwówku Śląskim ul. Partyzantów 10, tel. kontaktowy 75 7824721,  które
reprezentowane jest przez Dyrektora Przedszkola.

2. W sprawie danych osobowych może Pan/Pani kontaktować się z nami pod adresem e mail: 

ppnr2@poczta.onet.pl , bądź osobiście w placówce.

3. Inspektorem Ochrony Danych jest: Adam Skrzydłowski, kontakt: safe-work@wp.pl.    
4. Dane  osobowe  kandydatów  oraz  rodziców  lub  opiekunów  prawnych  kandydatów  będą

przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w art.
art. 130 ust 1 ustawy Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 1148) na podstawie art. 6 ust.
1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO, w związku z art. 149 i 150 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. Prawo oświatowe, określającego zawartość wniosku o przyjęcie do przedszkola oraz
wykaz załączanych dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych, art.
127  ust.  1,  ust.  4  i  ust.  14,  określającego  sposób  organizowania  i  kształcenia  dzieci
niepełnosprawnych,  a  także  art.  160,  który  określa  zasady  przechowywania  danych
osobowych kandydatów i dokumentacji postępowania rekrutacyjnego. 

5. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, 
podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a 
także te, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.

6. Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji będą przechowywane nie dłużej niż do
końca  okresu,  w  którym  dziecko  będzie  uczęszczało  będzie  do  placówki,  a  w
przypadku nie przyjęcia do placówki – przez okres jednego roku.

7. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

8. Mają  Państwo  prawo  wnieść  skargę  do  organu  nadzorczego,  którym  jest  Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli  uznają Państwo, iż przetwarzanie przez
Administratora  Państwa  danych  osobowych narusza  przepisy  dot.  ochrony  danych
osobowych.

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W celu uczestniczenia w 
rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje 
odmową uczestnictwa w rekrutacji.
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