Klauzula informacyjna do wniosku o przyjęcie kandydata do przedszkola
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(RODO) informujemy, że:
1)

2)
3)

4)
5)

6)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Miejskie nr 55 w miejscowości Łódź
94-047) ul. Wyszyńskiego 41, NIP:7272666082, REGON: 004340017 adres e-mail:
kontakt@pm55.elodz.edu.pl reprezentowane przez dyrektora Agnieszkę Pustelnik
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt można uzyskać za
pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: IOD@pm55.elodz.edu.pl
Dane osobowe kandydatów oraz rodziców/opiekunów prawnych kandydatów będą przetwarzane w
celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w art. 130 ust 1 ustawy Prawo
oświatowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. g) RODO w związku z art. 149 i 150
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, które określają treść wniosku o przyjęcie do
przedszkola oraz wykaz załączanych dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów
rekrutacyjnych, a także art. 160 ustawy Prawo oświatowe, który określa zasady przechowywania
danych osobowych kandydatów i dokumentacji postępowania rekrutacyjnego
Odbiorcą danych osobowych będzie Miasto Łódź prowadzące przedszkole oraz podmiot dostarczający
i obsługujący system rekrutacyjny.
Dane osobowe zgromadzone w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz
dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w
którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego. Zaś w razie nieprzyjęcia dziecka do
przedszkola, dane osobowe zgromadzone w celach rekrutacyjnych są przechowywane przez okres
roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu
administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
Przysługuje Pani/Panu prawo:
a. żądania dostępu do danych oraz ich sprostowania;
b. ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych osobowych;
c. zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie
dopuszczenia się przez przedszkole naruszenia obowiązków z zakresu ochrony
danych osobowych.

7) Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich poza obszar EOG, jak
również do organizacji międzynarodowych.
8) Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
9) Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem umożliwiającym udział w postępowaniu
rekrutacyjnym do przedszkola.

