
KLAUZULA INFORMACYJNA 

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW DO SZKOŁY i INTERNATU 

Szanowni Państwo, 

na podstawie 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, zwanym dalej RODO, informuję: 

1. Administratorem danych osobowych kandydatów do szkoły i internatu jest Dyrektor Specjalnego 

Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach z siedzibą 

przy Pl. Przemysława 9, 62-005 Owińska.  Z administratorem  można skontaktować się pisemnie na 

adres: Pl. Przemysława 9, 62-005 Owińska, drogą mailową pod adresem: biuro@niewidomi.edu.pl lub 

telefonicznie pod numerem +48 61 8126 737.  

2. Wyznaczono Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pisemnie na adres:   

Pl. Przemysława 9, 62-005 Owińska lub drogą mailową pod adresem: iod@niewidomi.edu.pl. 

3. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe kandydatów oraz ich rodziców / opiekunów prawnych / 

osób (podmiotów) sprawujących pieczę zastępczą nad dzieckiem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO  

w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, jakim w przypadku ośrodka jest 

prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Szczegółowa podstawa prawna 

zbierania danych osobowych kandydatów znajduje się w Prawie oświatowym. 

4. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

5. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów związanych  

z prowadzeniem działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz w celach archiwalnych  

i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania 

danych przez Administratora.  

6.  Rodzicom / prawnym opiekunom / osobom (podmiotom) sprawującym pieczę zastępczą nad kandydatem, 

przysługuje prawo dostępu do danych osobowych lub żądania ich sprostowania.  

7. Prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje, gdyż w ramach procesu 

edukacji i wychowania dane nie są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e) lub f) RODO.  

Nie przysługuje również prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO gdyż jedyną 

podstawą prawną przetwarzania danych w procesie nauczania i wychowania jest art. 6 ust. 1 lit c). 

8.  W trakcie przetwarzania danych w procesie rekrutacji nie dochodzi do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji ani do profilowania. 

9. Rodzicom / prawnym opiekunom / osobom (podmiotom) sprawującym pieczę zastępczą nad kandydatem 

przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

10. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym, aby wniosek o przyjęcie kandydata mógł zostać 

rozpatrzony. 

 

 

 

 

 

 ____________________  _____________________________       _________________________ 

 Data Podpisy rodziców / opiekunów prawnych / osób sprawujących pieczę zastępczą  
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