
KLAUZULA INFORMACYJNA 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 (Dz. Urz. UE. 

L. z 2016 r. Nr 119, s. 1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Bonum 

Futurum reprezentowana przez Dyrektora (adres: ul. Kalinowa 13, 63-004 Tulce, tel. 61 2222360, e-

mail: sekretariat@bonum-futurum.pl)  

2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych proszę kontaktować się 

pisemnie pod adres Administratora 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z przyjmowaniem kandydatów do szkoły.  

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO (przetwarzanie jest niezbędne 

do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 

publicznej powierzonej administratorowi).  

5. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym 

dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że 

wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Odbiorcami danych będą również 

podmioty przetwarzające dane na zlecenie tj. dostawca usług internetowych/poczty elektronicznej, 

Ponadto dane osobowe będą ujawniane odbiorcom: strony internetowej, komunikatów na tablicy 

informacyjnej szkoły.  

6. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz 

dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w 

którym uczeń uczęszcza do szkoły. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach 

postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku. W przypadku wniesienia 

odwołania – dane osobowe mogą być przetwarzane do czasu jego rozpatrzenia.  

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Państwu następujące 

prawa:  

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;  

b) sprostowania nieprawidłowych danych;  

c) żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO;  

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  

e) prawo do wniesienia sprzeciwu.  

8. Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa. 
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