
    

 

                  

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW (PROCES REKRUTACJI) 

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego 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 – dalej w skrócie zwane RODO,  
informujemy, iż: 

1) Administratorem danych osobowych jest Fundacja SOWARD - Kolorowa Edukacja, ul. 
Kolarska 10 G,      42-221 Częstochowa. 

2) Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem: iodo@soward.eu. 
3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji działań związanych z procesem 

rekrutacji uczniów do szkoły. 
4) Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych wynika z art. 6 ust 1 pkt b) RODO 

(przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane 
dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem 
umowy).  

5) Odbiorcy danych osobowych: upoważnieni pracownicy do przetwarzania danych 
osobowych, uprawnione organy lub urzędy państwowe na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa.  

6) Dane osobowe będą przetwarzane w przypadku podpisania z Rodzicami umowy o 
kształcenie przez okres wymagany przepisami prawa, archiwizacji i instrukcji kancelaryjnej, 
a  w przypadku, gdy nie zostanie podpisana umowa, wówczas dane osobowe są 
przechowywane przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji lub zgodnie  z 
obowiązujacymi przepisami prawa. 

7) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia  
w zakresie nie wymaganym przepisami prawa, ograniczenia przetwarzania, prawo 
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest wymagane 
przepisami prawa.  

8) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa UODO 
(ul. Stawki 2,      00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 
osobowych narusza przepisy RODO.  

9) Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, ich niepodanie 
będzie skutkować brakiem możliwości przeprowadzenia rekrutacji.  

 

            Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 

przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich 

poprawiania. 

      

…………………………………………… 
(Czytelny podpis Rodziców) 

 

 


