
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

kandydatów i ich rodziców/opiekunów prawnych w procesie rekrutacji 

 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że: 

  

1. Administratorem Pani/Pan i dziecka danych osobowych jest Katolickie Przedszkole 

Niepubliczne im. Bł. Honorata Koźmińskiego w Białej Podlaskiej z siedzibą przy  

ul. Janowskiej 55, tel. 730 120 005, e-mail: sekretariat@kpnbp.pl 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@kspbp.pl 

3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g RODO oraz 

na podstawie obowiązującego statutu przedszkola, Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 

oświatowe i innych aktów obowiązującego prawa odnoszących się do działalności przedszkola 

niepublicznego. 

4. Dane osobowe są przetwarzane w celu przyjęcia kandydata do przedszkola i realizacji 

programu wychowania przedszkolnego, w tym odbycia rocznego przygotowania 

przedszkolnego. 

5. Odbiorcami podanych danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty upoważnione do ich 

otrzymywania na podstawie przepisów prawa. 

6. Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji będą przechowywane nie dłużej niż do końca 

okresu, w którym dziecko uczęszczać będzie do przedszkola, a w przypadku nieprzyjęcia do 

placówki – przez okres jednego roku. 

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

8. Dane osobowe Pani/Pana i dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym 

w formie profilowania). 

9. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora danych: dostępu do treści swoich i dziecka 

danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

10. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych swoich i dziecka jest dobrowolne, lecz niezbędne 

do przeprowadzenia procesu rekrutacji, następnie zawarcia umowy o sprawowanie opieki  

w przedszkolu i w związku z tym świadczeniem usług zgodnie z umową, statutem przedszkola 

i aktami obowiązującego prawa.  

12. Niepodanie danych osobowych lub wycofanie zgody na ich przetwarzanie skutkuje odmową 

uczestnictwa w rekrutacji i brakiem możliwości zawarcia umowy i świadczenia usług.  
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