
Załącznik nr 10 

do Regulaminu Rekrutacji Uczniów  

do Szkoły Podstawowej nr 3  
im. Adama Mickiewicza w Słupcy 

 

Klauzula informacyjna na potrzeby rekrutacji uczniów  

 dotycząca przetwarzania 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), informujemy: 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama 

Mickiewicza w Słupcy 

Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych (Administratorem Bezpieczeństwa 

Informacji) w Szkole Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza w Słupcy to adres 

korespondencyjny:  

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Słupcy, ul. Kopernika 13,  

62-400 Słupca,  

Administrator Bezpieczeństwa Informacji tel.63 275 15 31,  e-mail rodo@sp3slupca.pl 
 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 7 RODO, 

w celu prowadzenia postępowania z zakresu dostępu do informacji publicznej. 

Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest realizacja 

obowiązków wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429, z 2020 r. poz. 695) i Kodeksu postępowania 

administracyjnego. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat. 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i prawo do ich 

sprostowania. Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę.  

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano  

na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Jednocześnie informujemy, że Pani/Pana dane będą archiwizowane zgodnie z regulacjami 

obowiązującymi w Szkole Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza w Słupcy. 

 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana 

zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy unijnego 

rozporządzenia RODO. 

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

 

Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym zewnętrznym 

odbiorcom danych. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. 

 

Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z powyższą klauzulą informacyjną i jest ona  

dla nas zrozumiała: 

 

 

Słupca, dnia ......................................   ........................................................................................ 
      (podpisy rodziców/prawnych opiekunów*) 

 

*niepotrzebne skreślić 


