
Klauzula informacyjna 

dotycząca przetwarzania danych osobowych 

w procesie rekrutacji do przedszkola samorządowego na rok szkolny 2021/2022 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Samorządowe Nr …… w Sandomierzu przy ul. 

…………….. , reprezentowane przez Dyrektora Przedszkola. 

2. Inspektor Ochrony Danych: Kontakt jest możliwy pod numerem telefonu: 15 644 56 80 w. 27,              

e – mail: iod@cuw.sandomierz.eu lub pisemnie na wskazany wyżej adres siedziby administratora. 

3. Cel przetwarzania danych osobowych: 

a) kontynuacja wychowania przedszkolnego lub rekrutacja dzieci do przedszkola na rok szkolny 

2021/2022; 

b) wykonanie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa 

oświatowego. 

4. Podstawa prawna przetwarzania: 

a) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 910 z późn. zm.); 

b) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania 

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, 

szkół i placówek; 

c) Uchwała Nr L/677/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie określenia 

kryteriów rekrutacji na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz 

określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina 

Sandomierz jest organem prowadzącym.  

5. Czas przetwarzania danych osobowych: dane osobowe będą przetwarzane przez czas rekrutacji a po jej 

zakończeniu: 

a) w przypadku dzieci, które zostały przyjęte do przedszkola przez okres uczęszczania do 

przedszkola; 

b) w przypadku dzieci, które nie zostały przyjęte do przedszkola przez okres roku od zakończenia 

procesu rekrutacji.  

6. Podanie danych osobowych w zakresie przewidzianym w przepisach ustawy Prawo oświatowe jest 

obowiązkowe, a ich niepodanie jest równoznaczne z brakiem możliwości udziału kandydata w procesie 

rekrutacji. Podanie danych potwierdzających spełnienie poszczególnych kryteriów rekrutacji, w tym 

dołączenie dokumentów potwierdzających spełnienie tych kryteriów, ma charakter dobrowolny, ale jest 

niezbędne aby zostały one uwzględnione w procesie rekrutacji.  

7. Mają Państwo prawo do: 

a) żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO); 

b) sprostowania i uzupełnienia danych osobowych, gdy są nieprawidłowe (art.16 RODO); 

c) usunięcia danych przetwarzanych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 17                  

i art. 18 RODO);  

d) wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (art. 77 RODO). 

8. Odbiorcą danych osobowych mogą być:  

a) Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu, przy ul. Leona Cieśli 2; 

b) Ministerstwo Edukacji Narodowej poprzez System Informacji Oświatowej.  

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

 
 

 

 

……………………………….. 

(miejscowość, data) 

 

 

 

……………………………………………………………………… 

(podpisy rodziców / prawnych opiekunów) 
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