
  

 Załącznik nr 7 

 

  KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU 

                                      DANYCH OSOBOWYCH 
W postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I/oddziału przedszkolnego przy 

Publicznej  Szkole Podstawowej Integracyjnej im. Henryka Sienkiewicza w 

Świebodzicach 

 

 

Na podstawie art.13 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 danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych ) 

informuje ,że: 

1. Administratorem danych osobowych uczniów szkoły ( w tym ich rodziców/opiekunów 

prawnych), jest  

Publiczna Szkoła Podstawowa Integracyjna im. Henryka Sienkiewicza w Świebodzicach, 

 58-160 Świebodzice, ul. Ciernie 30( dalej Szkoła); numer telefonu 74/ 666 96 35; adres 

mailowy sp6ciernie@wp.pl (dalej: Administrator, szkoła). Osoba reprezentująca i działającą w 

imieniu Administratora jest Dyrektor szkoły mgr Magdalena Stąpor, nr telefonu 74/ 666 96 35; 

adres mailowy sp6ciernie@wp.pl. 

2. Zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni Ludwik Musz adres e-mail 

sp6ciernie@wp.pl 

numer telefonu 74/ 666 96 35. Do Inspektora Danych należy kierować sprawy dotyczące 

przetwarzania danych uczniów szkoły oraz ich rodziców/opiekunów prawnych, w tym realizacji 

ich praw. 

3. Dane osobowe uczniów oraz ich rodziców/opiekunów prawnych przetwarzane są w celu 

rekrutacji oraz na podstawie art.6 ust.1 lit.a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych do 

oddziału przedszkolnego/ klasy pierwszej szkoły w zakresie: 

1) Dane identyfikacyjne ucznia, takie jak imię i nazwisko, nr PESEL, data i miejsce 

urodzenia, adres zamieszkania i zameldowania, 

2) Informacje na temat potrzeb edukacyjnych dziecka( np. opinie, orzeczenie z poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o typie 

,rodzaju niepełnosprawności, innych informacji o stanie zdrowia dziecka, stosowanej 

diecie, innych zaleceniach lekarskich, rozumiane jako dane szczególnie wrażliwe); 

3) Dane identyfikacyjne rodziców, opiekunów prawnych ucznia, takie jak imiona  

i nazwiska, adres zamieszkania, nr telefonów, adres poczty elektronicznej obojga 

rodziców/opiekunów prawnych. 

4. W innych przypadkach, dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie 

wcześniejszej udzielonej zgody rodziców/opiekunów prawnych uczniów tylko w zakresie i celu 

określonym w treści zgody. 

5. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych oraz dziecka/dzieci do realizacji 

celów opisanych w ust.3, dane te mogą być przekazywane odbiorcom danych: 

1) Organom władzy państwowej i samorządowej( Urząd Miasta Świebodzice 

reprezentowany prze Burmistrza Miasta Świebodzice jako organ prowadzący szkołę) 

w zakresie wymaganym przepisami prawa wynikającym z zadań statutowych 

Administratora Danych np. Systemu Informacji Oświatowej (art.14 Ustawy z dnia 15 

kwietnia 2011 r. o Systemie Informacji Oświatowej); 

2) Organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub 

działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które 

wynikają z przepisów prawa powszechnie obowiązującego; 
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3) Podmiotom prawnym tylko na podstawie powierzenia przetwarzania danych 

osobowych(e-dziennik: Librus Synergia Sp. z.o.o; 40-153 Katowice, ul. Korfantego 

193, tel. 32 350 85; librus@librus.pl 

6. Dane osobowe nie będą przekazywane innym poza wymienionymi w ust. 5, pkt 3 

współadministratorem oraz transferowane do kraju trzecich lub organizacji międzynarodowych. 

7. Dane osobowe przechowywane będą w szkole przez okres niezbędny do realizacji o których 

mowa w ust.3, chyba że wyrazi Pan/Pani zgodę na  przetwarzanie jego danych osobowych na 

potrzeby kolejnych rekrutacji, a po tym czasie przechowywane przez okres oraz w zakresie 

wymaganym przez przepisy prawa. 

8. W przypadku niezakwalifikowania się dziecka do klasy pierwszej/ oddziału przedszkolnego 

przy Publicznej Szkole Podstawowej Integracyjnej im. Henryka Sienkiewicza  

w Świebodzicach, po zakończonym procesie rekrutacyjnym(odwoławczym) wszelkie podane 

dane osobowe Pana/Pani oraz dziecka/dzieci zostaną usunięte. 

9. Dane osobowe Pana/Pani oraz dane dziecka przechowywane będą przez okresy w Jednolitym 

Rzeczowym Wykazie Akt( instrukcja w sprawie organizacji i działania składnicy akt  

w Publicznej Szkole Podstawowej Integracyjnej im. Henryka Sienkiewicza w Świebodzicach; 

Instrukcja kancelaryjna  w Publicznej Szkole Podstawowej Integracyjnej im. Henryka 

Sienkiewicza w Świebodzicach), zatwierdzonym przez Dyrektora Państwowego Archiwum we 

Wrocławiu (oba dokumenty dostępne w sekretariacie szkoły) 

10. Posiadają Państwo: 

1) Prawo do informacji i kopii danych; 

2) Prawo do sprostowania danych; 

3) Prawo do bycia zapomnianym; 

4) Prawo do ograniczenia przetwarzania; 

5) Prawo do przenoszenia danych; 

6) Prawo do sprzeciwu; 

7) Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

11. W zakresie, w jakim udzieliliście Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność  

z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

12. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy 

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, 

przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego oraz 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

 

 

   Świebodzice, 04.02.2019 r.                                                        Dyrektor Magdalena Stąpor        

                                                                          ( Pieczęć Administratora Danych oraz podpis osoby ,działającej w imieniu AD) 
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 Załącznik nr 8 

OŚWIADCZENIE RODZICA O PRZETWARZANIU DANYCH    

OSOBOWYCH  1), 2), 3) 

Publiczna Szkoła Podstawowa Integracyjna im. Henryka Sienkiewicza  

w Świebodzicach,  58-160 Świebodzice, ul. Ciernie 30 

 

 

Dane teleadresowe matki/opiekunki prawnej: 

  Imię i nazwisko:                                        ……………………………………………………………..     

  Adres zamieszkania:                                 .…………………………………………………………….. 

  Numer telefonu:                                       ……………………………………………………………… 

  E-mail:                                                    ……………………………………………………………….. 

Dane teleadresowe ojca/opiekuna prawnego: 

  Imię i nazwisko:                                        ……………………………………………………………..     

  Adres zamieszkania:                                 .…………………………………………………………….. 

  Numer telefonu:                                       ……………………………………………………………… 

  E-mail:                                                    ……………………………………………………………….. 

 

Jako  rodzic / opiekun prawny uprawniony do składania oświadczeń dotyczących mojego 

dziecka/dzieci (niepotrzebne skreślić): 

 

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

…………………………………………………………………………………………………………… 

 ( imię i nazwisko dziecka) 

1. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody (niepotrzebne skreślić) na przetwarzanie moich danych 

teleadresowych w celu wymiany korespondencji, w tym korespondencji drogą elektroniczną, 

oraz w celach kontaktowych przez Administratora Danych- Publiczną Szkołę Podstawową 

Integracyjną im. Henryka Sienkiewicza w Świebodzicach( dalej szkoła). 

2. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody ( niepotrzebne skreślić) na przetwarzanie moich danych 

osobowych, danych mojego dziecka w celu rekrutacji do oddziału przedszkolnego/klasy 

pierwszej (niepotrzebne skreślić) wskazanych i wymaganych w dokumentach rekrutacyjnych 

w zakresie: 

1) dane identyfikacyjne ucznia, takie jak imię i nazwisko, nr PESEL, data i miejsce 

urodzenia, adres zamieszkania i zameldowania, 

2) informacje na temat potrzeb edukacyjnych dziecka( np. opinie, orzeczenie z poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o typie 

,rodzaju niepełnosprawności, innych informacji o stanie zdrowia dziecka, stosowanej 

diecie, innych zaleceniach lekarskich, rozumiane jako dane szczególnie wrażliwe); 

3) dane identyfikacyjne rodziców, opiekunów prawnych ucznia, takie jak imiona  

i nazwiska, adres zamieszkania, nr telefonów, adres poczty elektronicznej obojga 

rodziców/opiekunów prawnych. 

4) zamieszczenia informacji(imię i nazwisko) na tablicach informacyjnych wewnątrz 

budynku szkoły. 

3. Oświadczam, że treść Klauzuli Informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych jest mi 

zrozumiała, zostałem/-am pouczony/-na o przysługujących mi prawach w związku z 

przetwarzaniem w/w danych osobowych oraz innych udostępnionych danych osobowych na 

podstawie odrębnego upoważnienia i w zakresie tam określonym. 

4. Przyjmuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów udziału w 

procesie rekrutacji. 



  

5. Oświadczam, że znana jest mi odpowiedzialność karna za składanie fałszywych zeznań 

określonych w art.233 Kodeksu Karnego, oraz obowiązek niezwłocznego informowania 

Administratora Danych o wszelkich zmianach danych wymaganych w procesie rekrutacyjnym 

do oddziału przedszkolnego/klasy pierwszej szkoły. 

 

 

 

 

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

          Miejscowość, data                    ( czytelny podpis matki/opiekunki prawnej)    ( czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego)  

 

1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

2) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 880, 1089, z 2018 

r.poz.650) 

3) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2018 poz.996, 1000,1290); Ustawa z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2018, poz. 1457, 1560, 1669); Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 

systemie informacji oświatowej ( Dz. U. z 2017 poz.2159 ze zm.)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



  

 Załącznik nr 9 
                  

                                     POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU DZIECKA 

                           do klasy pierwszej/oddziału przedszkolnego przy 

Publicznej Szkole Podstawowej Integracyjnej im. Henryka Sienkiewicza  

w Świebodzicach,  58-160 Świebodzice, ul. Ciernie 30 

 

 

 

 

Dane teleadresowe matki/opiekunki prawnej: 

  Imię i nazwisko:                                        ……………………………………………………………..     

  Adres zamieszkania:                                 .…………………………………………………………….. 

  Numer telefonu:                                       ……………………………………………………………… 

  E-mail:                                                    ……………………………………………………………….. 

Dane teleadresowe ojca/opiekuna prawnego: 

  Imię i nazwisko:                                        ……………………………………………………………..     

  Adres zamieszkania:                                 .…………………………………………………………….. 

  Numer telefonu:                                       ……………………………………………………………… 

  E-mail:                                                    ……………………………………………………………….. 

 

Potwierdzam wolę zapisu dziecka 

      Imię i nazwisko dziecka:             ………………………………………………………….. 

      PESEL dziecka                            …………………………………………………………. 

 

Do klasy pierwszej/oddziału przedszkolnego ( niepotrzebne skreślić)przy Publicznej Szkole 

Podstawowej Integracyjnej im. Henryka Sienkiewicza, do której zostało zakwalifikowane do 

przyjęcia na rok szkolny 2019/2020 

 
Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody ( niepotrzebne skreślić) : 

1) na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych dotyczących mojego dziecka w 

procesie rekrutacji do klasy pierwszej/oddziału przedszkolnego Publicznej Szkoły 

Podstawowej Integracyjnej im. Henryka Sienkiewicza w Świebodzicach Administratora 

Danych ( dalej szkoła) i prowadzonego przez szkołę; 

2) na opublikowanie imienia i nazwiska mojego dziecka na tablicy ogłoszeń w szkole 

pierwszego wyboru, na liście dzieci przyjętych. 

   

Jednocześnie oświadczam, że zostałam/-em poinformowana/-y o przysługującym mi prawie dostępu 

do treści moich danych, danych dziecka oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie 

w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne. 

 

 
Podstawa prawna: 

Pkt.32,pkt 42,pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust.1 lit.b, art.7 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 przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dz.U. UE. L. z 2016r. nr.119, str.1 

 

 

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

          Miejscowość, data                    ( czytelny podpis matki/opiekunki prawnej)    ( czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego)  


