
 

Oświadczenie RODO 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych  syna/ córki       

………………………………………………………………………..zawartych w formularzu zgłoszeniowym dla 

potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w 

Czajkowej zgodnie   z ustawą  z dnia 29.08. 1997 r. o ochronie danych osobowych  ( Dz.U. z 2016 r. poz. 922 oraz  

z 2018r. poz. 138) 

 

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

       ( miejscowość , data)                                                                                  ( czytelny podpis) 

Jednocześnie oświadczam, że zgodnie z art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych zostałam/em poinformowana/y, 

że: 

 administratorem danych będzie Dyrektor  Szkoły Podstawowej w Czajkowej  z siedzibą   Czajkowa 60,              

39-332  Tuszów Narodowy 

 przekazane dane osobowe wykorzystane będą w celu załatwienia wyżej wskazanej sprawy                      

i mogą być w tym celu poddawane dalszemu przetwarzaniu przez podmioty podległe lub nadzorowane przez  

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czajkowej                  

 przekazanie wyżej wskazanych danych jest dobrowolne , aczkolwiek niezbędne do załatwienia sprawy;  

 przysługuje mi prawo do dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania. 

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

    (miejscowość , data)                  ( czytelny podpis)  

                                                      KLAUZULA     INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 1. 13 UST. 1 I UST. 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  UE 2016/679 o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje, iż  

1/ administratorem Pani/Pana danych osobowych  i danych osobowych syna/córki jest Dyrektor  Szkoły Podstawowej 

w Czajkowej  z siedzibą   Czajkowa 60,  39-332  Tuszów Narodowy 

2/ inspektorem ochrony danych jest Pani  Agata Burda-Rusin  

3/ Pani/Pana dane i dane syna/ córki  przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych   na podstawie art.6 ust.1 pkt c RODO 

4/ Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będzie Dyrektor  Szkoły Podstawowej w Czajkowej  

5/ Pani/ Pana dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego  

6/ Pana/Pani dane będą przechowywane przez okres trwania nauki w szkole i po jej zakończeniu zgodnie z odrębnymi 

przepisami.  

7/ Posiada Pan/Pani  prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem; 

8/ Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani ,iż przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016r.  

9/ Pani/ Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania  

 


