
KLAUZULA INFORMACYJNA 

(rekrutacja do szkoły) 

 

      Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2   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 „RODO"), Szkoła 

Podstawowa Nr 22 im. Marii Dąbrowskiej  w Olsztynie przekazuje Państwu informacje  

na temat przetwarzania Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dzieci  

w SP 22,  jak również informuje o przysługujących Państwu prawach z tym związanych. 

  

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 22 w Olsztynie,  

ul. Żołnierska 26, 10-561 Olsztyn, e-mail: sekretariat@sp22.olsztyn.eu  

 

2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Anna Szleszyńska,  adres e-mail: 

o.d.annaszleszynska@gmail.com  

 

3. Państwa dane osobowe oraz dane osobowe Państwa dziecka (dzieci) – kandydata w zakresie:  

 imię/imiona i nazwisko kandydata;  

 numer PESEL kandydata;  

 data i miejsce urodzenia kandydata;  

 adres zamieszkania kandydata;  

 nazwa szkoły w której kandydat realizuje obowiązek szkolny/obowiązek nauki; 

 imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu rodzica (prawnego opiekuna), e-mail 

rodzica (prawnego opiekuna); 

 wielodzietność rodziny kandydata; 

 niepełnosprawność kandydata; 

 niepełnosprawność rodzica kandydata; 

 niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 

 samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 

 objęcie kandydata pieczą zastępczą, 

przetwarzane będą w celu dokonania zapisu Państwa dziecka (dzieci) do szkoły oraz 

realizacji obowiązku szkolnego (art. 6 ust. 1 pkt. e RODO).  
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4.  Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Państwa dziecka:  

 w zakresie dokumentacji rekrutacyjnej: będą przechowywane nie dłużej niż do końca 

terminu rekrutacji do szkoły;  

 w zakresie dokumentacji przebiegu nauczania: będą przechowywane przez okres: 5 lat 

– dzienniki lekcyjne (licząc od początku roku następującego po roku zakończenia nauki 

na danym poziomie), 50 lat – księgi arkuszy ocen (licząc od początku roku 

następującego po roku zakończenia lub przerwania nauki w szkole).  

5. Państwa dane osobowe oraz dane osobowe Państwa dzieci mogą być udostępniane jedynie 

podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania tj. organom władzy publicznej oraz 

podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy 

publicznej,  w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego 

prawa lub zawartych umów. 

6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie 

wynikającym z przepisów prawa. 

7. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, tj. udziału  

w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły oraz pobierania nauki. W przypadku niepodania 

danych zarówno udział w postępowaniu rekrutacyjnym jak i realizowanie obowiązku 

szkolnego będzie niemożliwe.  

8. Państwa dane osobowe oraz dane osobowe Państwa dzieci nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany. 

9. Przysługuje Państwu  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa 

oraz Państwa dzieci narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 

Dyrektor 

Szkoły Podstawowej nr 22 

im. Marii Dąbrowskiej  

w Olsztynie 

Marek Smoliński 

 

       


