Obowiązek informacyjny zgodny z art.13 ust. 1 i 2 oraz art.14 RODO
Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców- proces rekrutacji
1.

Administratorem danych osobowych uczniów i rodziców/prawnych opiekunów jest Publiczna
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Kazimierza Brodzińskiego w Bochni.
Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Oracka 6, 32-700 Bochnia, e- mailowo:
sp2-bochnia@wp.pl oraz telefonicznie: 14 61 235 35.
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Agnieszka Cholewa-Bajda, z którym można się skontaktować
e-mailowo: Agnieszka.Cholewa-Bajda@psp2bochnia.pl.
3. Pani/a dane osobowe oraz dane osobowe Pani/a dziecka przetwarzane będą w celu
przeprowadzenia rekrutacji do Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2
im. Kazimierza Brodzińskiego w Bochnia na podstawie art.6 ust.1 lit. c i art. 9 ust.2 lit. h RODO, tj.
w celu wykonania obowiązku prawnego nałożonego art.13/14 oraz 130 i nast. ustawy z dnia 14
grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
4. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym
należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także te, którym dane zostaną
powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
5. Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji po zrealizowaniu celu, dla którego zostały
zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny
wynikający z przepisów prawa dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących
u Administratora.
6. Posiada Pani/ Pan prawo do:
a) dostępu do treści danych oraz danych swojego dziecka;
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;
c) żądania usunięcia danych, gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały
zebrane oraz gdy dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
d) przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO;
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, na podstawie art.
21 RODO;
f) ograniczenia przetwarzania, gdy: osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość
danych osobowych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba której dane dotyczą
sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;
Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one
potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych
opartego na art.6 pkt.1 lit. a bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Przysługuje Pani/u prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Pani/a dane osobowe oraz dane Pani/a dziecka/dzieci nie będą przekazywane do państw trzecich
lub organizacji międzynarodowych.
9. Pani/a dane oraz dane Pani/a dziecka/dzieci nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym
profilowaniu.
10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest konieczne ze względu na przepisy
prawa oświatowego w celu uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym. Niepodanie danych
skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.
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