
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 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. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako 
„RODO”, informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych dzieci oraz ich rodziców (opiekunów prawnych) jest 
Przedszkole  …………………………………. z siedzibą przy ul. …………….………………………………….………………...  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: …………………………………………………….……………………… 
 

1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji dzieci do przedszkola na rok szkolny 
2023/2024 zgodnie z art. 6 ust. 1. lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO. Podstawy prawne 
przetwarzania: 
- art. 131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)  
-  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania 
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół,                          
placówek i centrów;  
- Uchwała Nr XXXIII/400/2017 Rady Miejskiej Leszna z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie określenia 
kryteriów rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Leszno na drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów 
niezbędnych do ich potwierdzenia. 

2. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo dostępu                                         
do danych osobowych i uzyskania ich kopii, poprawiania, usunięcia  po upływnie okresu 
przechowywania, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do wniesienia 
skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 
Warszawa) 

3. Odbiorcami danych osobowych mogą być: 
- Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, 
- Ministerstwo Edukacji Narodowej poprzez System Informacji Oświatowej. 

4. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały 

automatycznemu profilowaniu. 

5. Administrator danych osobowych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego                   

lub organizacji międzynarodowej. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas rekrutacji, a po jej zakończeniu: 

- w przypadku dzieci które zostały przyjęte do przedszkola przez okres uczęszczania do przedszkola;  

- w przypadku dzieci, które nie zostały przyjęte do przedszkola przez okres roku od zakończenia 

procesu rekrutacji w celu obrony ewentualnych roszczeń zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO.  

7. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie wskazanych powyżej przepisów prawa,  

a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości udziału w rekrutacji. 

 

 

Data ………………….......... r.                                                                        ……………………………………………………………………… 

         Czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego 

 

 

                                       ……………………………………………………………………… 

         Czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego 


