
Klauzula informacyjna w sprawie przetwarzania danych osobowych  
podczas procesu rekrutacji w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Odolanowie 

 
 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.) dalej 
„RODO” wszystkich rodziców/opiekunów prawnych i kandydatów, których dane przetwarzamy  
w procesie rekrutacji, uprzejmie informujemy, iż: 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz Państwa dziecka jest Przedszkole  

im. Kubusia Puchatka w Odolanowie z siedzibą Pl. Kościuszki 4, 63-430 Odolanów, 
reprezentowane przez dyrektora. Kontakt e-mail: przedszkolekubus@wp.pl 

 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym mogą się Państwo 

kontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: 
ab.inspektor@wp.pl lub pisemnie na adres siedziby przedszkola. 

 
3. Administrator przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe kandydata w celu 

przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w zakresie i na zasadach określonych 
w przepisach prawa określonych min. w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, 
Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie 
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego do publicznych przedszkoli, 
szkół, placówek i centrów, co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych  
w oparciu o przesłanki legalności, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. c) i art. 9 ust. 2 lit. g) 
RODO. 

 
4. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w dokumentacji postępowania rekrutacyjnego są 

przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń korzysta z wychowania 
przedszkolnego (zgodnie z art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe). 
Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są 
przechowywane w przedszkolu przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora 
przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało 
zakończone prawomocnym wyrokiem. 

 
5. Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe kandydata mogą być udostępniane innym podmiotom, 

jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. 
 
6. Zgodnie z RODO osobom, których dane Administrator przetwarza w procesie rekrutacji 

przysługuje prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie 
żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji. 
Ponadto przysługuje im prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach 
określonych w art. 18 RODO. 

 
7. Rodzicom / Opiekunom prawnym kandydata przysługuje prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) 
w sytuacji, jeżeli stwierdzą, iż przetwarzanie danych w procesie rekrutacji narusza obowiązujące 
przepisy prawa. 

 
8. Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustawowych jest 

obowiązkowe, nie podanie danych osobowych skutkować będzie odmową uczestnictwa  
w procesie rekrutacyjnym. 

 
9. W trakcie przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania. 
 
10. Administrator nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego. 


