
Szanowni Państwo, 

Administratorem podanych danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w 
Janowcu Kościelnym, 13-111 Janowiec Kościelny 61. 

Obowiązkiem Szkoły jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieci przebywających na jej terenie. 

Podanie serii i nr dowodu osobistego Osoby upoważnionej do odbioru dziecka z 
przedszkola/szkoły ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa Państwa dziecka. Pracownik szkoły w 
przypadku wątpliwości będzie mógł zweryfikować osobę odbierającą dziecko na podstawie 
dowodu tożsamości. 

Podanie danych jest dobrowolne, jednak w przypadku wątpliwości co do osoby upoważnionej, 
Pracownik Szkoły może odmówić wydania dziecka. 

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych można uzyskać na stronie szkoły 
www.janowiec.schoolpage.pl i w Sekretariacie szkoły. 

 

………………………………………………………….. 

                                                                           / podpis rodzica, opiekuna prawnego/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.janowiec.schoolpage.pl/


( Informacja do wiadomości dla rodziców dziecka, nie przekazujemy jej do szkoły) 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych  

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego/1 klasy Szkoły Podstawowej 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w 
Janowcu Kościelnym, 13-111 Janowiec Kościelny 61. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Pana Michała Cupiała, z którym 
można się kontaktować w sprawie przetwarzania Państwa danych na adres e-mail: 
iod.spjanowieckoscielny@edpo.pllub pocztą tradycyjną na adres Szkoły. 

3. Dane osobowe Państwa oraz Państwa dzieci przetwarzane są wyłącznie w celach 
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oddziału przedszkolnego/szkoły na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami ustawy Prawo Oświatowe oraz 
Uchwały Rady Gminy Janowiec Kościelny w sprawie określenia kryteriów branych pod 
uwagę podczas przeprowadzania w Gminie Janowiec Kościelny postępowania 
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów 
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i do klas pierwszych publicznych 
szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych 
kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria. 

4. Podanie danych osobowych w wymienionym wyżej celu jest dobrowolne, jednak 
niepodanie tych danych będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrzenia Państwa 
wniosku. 

5. Jeżeli Państwa dziecko zostanie przyjęte do oddziału przedszkolnego/ szkoły 
podstawowej, to Państwa dane osobowe oraz dane Państwa dziecka będą przetwarzane 
nie dłużej niż do końca okresu w którym dziecko będzie uczęszczało do oddziału 
przedszkolnego/szkoły podstawowej z zachowaniem przepisów dotyczących archiwizacji 
dokumentów. 

6. W przypadku nieprzyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego/szkoły podstawowej, 
Państwa dane osobowe oraz dane Państwa dziecka będą przechowywane przez rok od 
zakończenia rekrutacji, chyba że na rozstrzygnięcie Dyrektora została wniesiona skarga do 
sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym 
wyrokiem.  

7. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do 
danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania. 

8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
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