
Informacja o przetwarzaniu danych 
 

Zgodnie z 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. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych dziecka jest Szkoła Podstawowa  

nr 5 im. Księdza Jana Twardowskiego w Biłgoraju, 23-400 Biłgoraj ul. Nadstawna 62 A. 

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych jest możliwy poprzez  

e-mail: iod@bilgoraj.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.  

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do Szkoły na podstawie 

art. 150 i art. 151 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe stosownie do art. 6 ust. 1 

lit. c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w zw. z art. 9 ust. 

2 lit. g RODO – w przypadku podania we wniosku danych szczególnej kategorii, jak dane  

o niepełnosprawności (przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym 

interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są 

proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych  

i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, 

której dane dotyczą). 

4. Zebrane dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji celu dla jakiego zostały 

zebrane, a następnie zgodnie z obowiązującą u Administratora instrukcją kancelaryjną.  

5. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na 

podstawie przepisów prawa takim jak np. organ prowadzący oraz podmiotom zapewniającym 

serwis i utrzymanie systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu 

(podmioty przetwarzające).  

6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania  

i ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 

decyzje o Państwa danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. 

8. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Niepodanie danych osobowych 

może uniemożliwić przyjęcie dziecka do Szkoły.  


