
KLAUZULA INFORMACYJNA 

Administrator 

1. Administratorem  przetwarzanych  danych  osobowych  jest: Zespół  Szkolno-Przedszkolny  nr  1  w  Gliwicach,
ul. Kilińskiego 1

Współadministratorzy

2. Współadministratorami  danych  osobowych  są  Miejskie  Jednostki  Organizacyjne  Gminy  Gliwice  wymienione  w
Zarządzeniu organizacyjnym nr 5/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia
uzgodnień  dotyczących  określenia  zakresów  odpowiedzialności  współadministratorów  w  zakresie  wypełniania
obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych. 

Inspektor ochrony danych Administratora 

3. Inspektorem Ochrony Danych w Jednostce jest: Małgorzata Kaczorowska iod@zsp1gliwice.pl

Cel i podstawa przetwarzania

4. Dane osobowe zbierane są w celu rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr 16 w Gliwicach
5. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie: 

            a. przepisów prawa:
 Ustawa z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361),
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 i 1000)
 Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  16  marca  2017  r.  w  sprawie  przeprowadzania

postępowania  rekrutacyjnego  oraz  postępowania  uzupełniającego  do  publicznych  przedszkoli,  szkół  i
placówek (Dz. U. poz. 610)

            b. zgody osoby, której dane dotyczą

Odbiorcy danych
1. Odbiorcami danych mogą być firmy świadczące usługi na rzez Jednostki: 

a. Dostawca oprogramowania do prowadzenia dziennika elektronicznego 
b. Firma świadcząca usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 
c. Firma świadcząca usługi z zakresu opieki medycznej w miejscu nauczania i wychowania 
d. Firma świadcząca usługi w zakresie administrowania systemem informatycznym 
e.  Podmioty, które realizują zadania publiczne 

Okres przechowywania danych

6. Zgodnie z Instrukcją kancelaryjną opracowaną na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach:

 Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych do placówki do 31 sierpnia kolejnego roku
 Dane osobowe zawarte w dziennikach lekcyjnych – 5 lat
 Dane osobowe zawarte w arkuszach ocen – 50 lat

Prawa osób, których dane dotyczą

7.  Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do:

1) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
2) poprawiania i uzupełniania swoich danych osobowych;
3) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie urzędom i instytucjom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 
10.  Podanie  danych  osobowych  jest  obowiązkiem  umownym.  Niepodanie  danych  będzie  skutkowało  brakiem

możliwości  udziału  w  postępowaniu  rekrutacyjnym.  Cofnięcie  zgody,  będzie  skutkowało  brakiem  możliwości
wykonywania czynności, objętej zgodą na przetwarzanie danych osobowych. 

11.  Podane dane osobowe nie służą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

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

                                                                                                              Data i czytelny podpis


