
Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, że: 
1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka 
jest      Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zgierzu ,              
ul. J. Piłsudskiego 1, 95 -100 Zgierz; 
2.W sprawie ochrony swoich danych osobowych należy kontaktować się                    
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: sp1@miasto.zgierz.pl lub 
pisemnie      na adres wskazany powyżej; 
3. Pani/ Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka przetwarzane będą w celu 
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego na podstawie ustawy   
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (DZ.U. z 2020 r. poz. 910 ze zm. oraz 
Dz.U. 2021 poz.4); 
4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka jest 
zgodnie z art. 6 ust. 1lit. C RODO niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze wynikającego z art. 14 oraz art. 130 i nast. ustawy z dnia 
14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (DZ.U. z 2020 r. poz. 910 ze zm. oraz Dz.U. 
2021 r. poz.4); 
5. Pani/ Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka będą przechowywane 
zgodnie z art. 160 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (DZ.U. z 2020 
r. poz. 910 ze zm. oraz Dz.U. 2021 r. poz.4)) –nie dłużej niż do końca okresu, w 
którym uczeń uczęszcza do szkoły. W przypadku nieprzyjęcia kandydata do szkoły 
dane będą przechowywane w szkole przez okres roku, a w razie wniesienia skargi do 
sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły –do czasu prawomocnego 
zakończenia tego postępowania; 
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz danych osobowych 
dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania; 
7. Ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce 
obecnie jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż 
przetwarzanie przez Administratora Pani/Pan danych osobowych narusza przepisy 
dot. Ochrony danych osobowych; 
8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W celu uczestniczenia w 
rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje 
odmową uczestniczenia w rekrutacji. 
 
 


