KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku 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, s. 1) informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci* jest Dyrektor
Bursy Międzyszkolnej we Wrześni.
2. Inspektorem Ochrony Danych w Bursie Międzyszkolnej we Wrześni jest Pani Anna Perzyńska,
z którą mogą się Państwo skontaktować pod tel.: 509 869 221 oraz adresem e-mail:
sekretariat.bursa@wrzesnia.powiat.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego Rozporządzenia
RODO o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych m.in. w Ustawie –
Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 910), Ustawie o systemie
oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2020r., poz. 1327) oraz Ustawie z dnia 15 kwietnia
2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. 2019, poz.1942) w celu realizacji
statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce. W
przypadku wizerunku dziecka przetwarzanie odbywa się na zasadzie zgody wyrażonej przez
rodzica/opiekuna prawnego tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO.
4. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom upoważnionym do ich
otrzymywania na podstawie przepisów prawa tj. System Informacji Oświatowych.
5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na
podstawie obowiązujących przepisów prawa.
6. Państwa dane osobowe oraz dane dzieci, będą przetwarzane przez okres:
a. minimum 50 lat – w przypadku kandydatów przyjętych,
b. jednego roku – w przypadku kandydatów nieprzyjętych.
7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania;
8. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.
9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe
na mocy w/w przepisów Prawa Oświatowego, a konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie nieuwzględnienie w procesie rekrutacji.
Po zapoznaniu się z powyższą klauzulą informacyjną wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
osobowych moich i mojego dziecka* w postępowaniu rekrutacyjnym prowadzonym przez Bursę
Międzyszkolną we Wrześni.

* Niepotrzebne skreślić

…………………………………………………………………………….
/Data i podpis rodziców /opiekunów prawnych
lub kandydata pełnoletniego*/

