
 

 

 

Klauzula obowiązku informacyjnego w związku  
z procesem rekrutacyjnym oraz przyjęciem dziecka do szkoły 

 

Realizując obowiązek wynikający z 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 takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  
(Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – zw. dalej RODO, informujemy, że:  

1) Administrator Danych Osobowych oraz Inspektor Ochrony Danych 

Administratorem danych osobowych dzieci oraz rodziców / opiekunów prawnych dzieci jest LXXVI Liceum 
Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, reprezentowane przez Dyrektora. Adres 
korespondencyjny: ul. Kowelska 1, 03-432 Warszawa. 

Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej  
lub poczty tradycyjnej: 

Telefon: +48 22 619 30 83, e-mail: iod.oswiata@dbfopraga-pn.waw.pl, adres korespondencyjny:  
ul. Kowelska 1, 03-432 Warszawa z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”. 

2) Cele i podstawy prawne przetwarzania danych 

- Przetwarzanie danych osobowych dzieci oraz ich rodziców/opiekunów prawnych w związku  
ze złożeniem wniosku rekrutacyjnego odbywa się na podstawie art. 130 oraz art. 149 ustawy Prawo 
oświatowe. Zakres danych osobowych pozyskiwanych we wniosku wynika z art. 150 ustawy Prawo 
oświatowe.  Podstawę przetwarzania danych do celów rekrutacyjnych stanowi art. 6 ust 1 lit c RODO.  
Podanie danych do wniosku rekrutacyjnego jest obowiązkowe, ich brak uniemożliwi udział  
w postępowaniu rekrutacyjnym.  

- Przetwarzanie danych osobowych dzieci przyjętych do Placówki oraz danych osobowych  
ich rodziców/opiekunów prawnych uregulowane jest przepisami ustawy Prawo oświatowe, ustawy  
o systemie oświaty, ustawy o systemie informacji oświatowej oraz aktów prawnych wydanych  
na podstawie tych ustaw, w celu zapewnienia uczniowi nauki, dokumentowania  
jej przebiegu, realizowania praw i obowiązków ucznia wynikających z przepisów prawa. Podstawę 
przetwarzania danych osobowych stanowią przede wszystkim przepisy art. 6 ust. 1 lit. c, e oraz art. 9 
ust. 2 lit. g RODO; podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może być również dobrowolna 
zgoda na przetwarzanie danych określona w art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a w związku z art. 7 
RODO;  

- Dodatkowo informujemy, że dane uczniów mogą być przetwarzane na podstawie art. 108a ustawy 
Prawo oświatowe w ramach założonego w Placówce monitoringu wizyjnego służącego wyłącznie 
zagwarantowaniu bezpieczeństwa nauczycielom oraz uczniom.   

3) Obowiązek podania danych 

Podanie danych ucznia oraz jego rodziców (opiekunów prawnych) jest obowiązkowe wówczas, gdy wynika 
to wprost z przepisów ustaw, o których wyżej mowa lub rozporządzeń wydanych na ich podstawie,  
w pozostałym zakresie nie jest obowiązkowe, jednak ich podanie umożliwia realizację praw i obowiązków 
ucznia. W przypadku przetwarzania danych w oparciu o zgodę, wyrażenie jej jest dobrowolne a jej brak nie 
niesie ze sobą negatywnych skutków. Zgoda może być wycofana w każdym czasie w sposób, który 
każdorazowo będzie wskazywany podczas jej wyrażania.  

 

Wpłynęło 

 

Nr wniosku 

 

Przyjmujący 

 

Klasa 

………………………………………………… 

imię i nazwisko kandydata 

  



4) Odbiorcy danych 

Dane osobowe mogą zostać udostępnione: 

- organom władzy publicznej i podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa; 
- podmiotom, które w ramach powierzenia przetwarzania danych przetwarzają dane osobowe   

na rzecz Placówki. Są to w szczególności dostawcy systemów oraz programów informatycznych, których 
usługi wiążą się z prowadzeniem dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i 
opiekuńczej (np. elektroniczny dziennik); 

 
5) Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.  

6) Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.  

7) Okresy przechowywania danych 

Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych przechowywane będą nie dłużej niż przez okres roku,  
a w przypadku złożenia skargi do Sądu Administracyjnego, na rozstrzygnięcie dyrektora – do momentu 
zakończenia postępowania prawomocnym wyrokiem. 

Dane osobowe uczniów przyjętych do placówki będą przechowywane przez czas trwania nauki  
w Placówce a następnie przechowywane przez okres wskazanych przepisach dotyczących archiwizacji 
dokumentacji m.in. przepisach ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, 
przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji 
niearchiwalnej.  

8) Prawa osób których dane dotyczą 

Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przysługuje prawo: 

- dostępu do danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; - 
sprostowania nieprawidłowych danych na podstawie art.16 RODO;  

- żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności 
przewidzianych w art. 17 RODO;  

- żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;  

- przenoszenia dostarczonych danych w przypadku ich przetwarzania w sposób zautomatyzowany; 

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na szczególną sytuację w przypadku 
przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust 1 lit e RODO; 

- cofnięcia wyrażonej zgody w przypadku gdy przetwarzanie opiera się na tej podstawie.  

9) Prawo złożenia skargi do organu nadzorczego 

Każdej osobie, która uważa, że jej dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, przysługuje prawo wniesienia 
skargi do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).   

 

Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z klauzulą obowiązku informacyjnego w związku z procesem 
rekrutacyjnym oraz przyjęciem dziecka do szkoły.  

  

 

Warszawa, dnia ...................................    ………………….............................................  

podpis rodziców / opiekunów prawnych 


