
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY w GNIEWINIE 

ul. Szkolna 1, 84-250 Gniewino 

tel. 58 670 66 36, fax 58 670 66 65, e-mail: sekretariat@gniewinoszkola.pl 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
1. Administratorem danych osobowych dzieci i rodziców/opiekunów prawnych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny  

w Gniewinie mieszczący się pod adresem 84-250 Gniewino, ul. Szkolna 1, telefon kontaktowy:  

058-670-66-36, e-mail: sekretariat@gniewinoszkola.pl  

2. Z powołanym  Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować się poprzez e-mail: 

inspektorodo@gniewino.pl  

1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego  

do klas mistrzostwa sportowego w Gniewinie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  oraz art. 9 ust. 2 lit. g 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 - Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 - RODO, tj. w celu wykonania obowiązku prawnego 

nałożonego w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz., 996 ze zm.). 

2. Odbiorcami danych osobowych mogą być inne podmioty, którym Administrator danych zobowiązany  

jest przekazywać dane osobowe na mocy przepisów prawa, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone  

w celu zrealizowania celów przetwarzania. 

3. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania 

rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z nauki w Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym w Gniewinie. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach 

postępowania rekrutacyjnego są przechowywane przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły 

została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym 

wyrokiem.  

3. Przysługuje Pani/Panu na zasadach opisanych w art. 15-21 RODO prawo żądania dostępu do własnych danych 

osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

4. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza 

przepisy dot. ochrony danych osobowych. 

5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją   

niepodania  danych  osobowych będzie  brak  możliwości  przeprowadzenia rekrutacji. 

6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 
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