
Klauzula informacyjna przy rekrutacji dzieci do przedszkola 

w roku szkolnym 2023/24 

dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 

1. Administratorem podanych danych osobowych jest: Publiczne Przedszkole nr 4 w Rydułtowach 

Osiedle Orłowiec nr 37 
2. Przedstawicielem Administratora Danych jest: Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 4 w 

Rydułtowach 
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest: 

a) rekrutacja dzieci do przedszkola, 
b) realizacja obowiązku przedszkolnego, 
c) wykonanie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa 

oświatowego; 
 

4. Podstawa prawna przetwarzania: 

a) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018r. Poz 996), 
b) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania 

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i 

placówek, 
c) Uchwala Rady Miasta Rydułtowy. 
 

5. Czas przetwarzania danych osobowych: dane osobowe będą przetwarzane przez czas rekrutacji i 

po jej zakończeniu: 
a) w przypadku dzieci, które zostały przyjęte do przedszkola/szkoły przez okres uczęszczania; 
b) w przypadku dzieci, które nie zostały przyjęte do przedszkola/szkoły przez okres roku od zakończenia 

procesu rekrutacji; 
 

6. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie powyższych przepisów prawa, a 

konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji; 

 

7. Mają Państwo prawo do: 

a) żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO); 
b) sprostowania i uzupełniania danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym (art.16 

RODO); 
c) usunięcia danych przetwarzanych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 17 i art. 18 

RODO); 
d) wniesienie skargi do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (art.77 RODO). 
 

8. Odbiorcą danych osobowych mogą być: 

a) Urząd Miasta Rydułtowy – Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia, ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 

Rydułtowy; 
b) Ministerstwo Edukacji Narodowej poprzez System Informacji Oświatowej. 
 

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
 

 

 

 

 

 

……………………………………….    ………………………………………….. 

  podpis matki lub opiekunki prawnej                podpis ojca lub opiekuna prawnego 


