
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (RODO), informuję, że: 
 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Rożnowicach, e-mail: rozembark@op.pl  i tel. 13 4476116. , dalej zwany jako Administrator. 

 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za 
pośrednictwem adresu e-mail: iodo@biecz.pl lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Bieczu 
ul. Rynek 1, 38-340 Biecz;  

 

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie  art. 6 ust. 1 
lit.c) RODO zgodnie z art. 150 i 151  Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.  Prawo oświatowe (Dz.U. 
z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm. ) w celu rekrutacji  do Przedszkola i do  kl. I Szkoły 
Podstawowej . 

   

4. Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych 
podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie 
Administratora. W związku z obecną sytuacją epidemiczną w/w listy kandydatów podaje się 
do publicznej wiadomości także na stronie internetowej Administratora.  
 

5.   Dane osobowe kandydatów zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane 
przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, zgodnie  z  art. 160  Ustawy                
z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2021r. poz. 1082 z późn. zm.) 
oraz archiwizowane  nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń korzysta z wychowania 
przedszkolnego w Rożnowicach albo uczęszcza do szkoły podstawowej w Rożnowicach.  
Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania 
rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu w Rożnowicach lub szkole podstawowej             
w Rożnowicach, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie  dyrektora ZS-P w Rożnowicach 
została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone 
prawomocnym wyrokiem,   
 

6.      Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania 
ich sprostowania. Prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania rozpatrywane jest                          
z analogicznie obowiązującym art. 17, 18, 20 i 21 RODO w powiązanie z powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa.  
 

7.   Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu     
       Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przedmiocie  
      naruszenia prawa do ochrony danych osobowych.  

 

8.   Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i warunkuje  
      przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego.  

 

9.   Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani przetwarzane     
      w sposób zautomatyzowany. 

 

10.   Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana dane osobowe do państwa trzeciego lub  
        organizacji międzynarodowej.  

 

Potwierdzam zapoznanie się z powyższymi informacjami   

 

…………………………………………………………………… 
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