
 

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych [RODO}          

 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 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 (ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO) 
 

informujemy, że: 
1) Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z procesem dydaktyczno-wychowawczym jest 
Fundacja Instytut Edukacji Pozytywnej, dane adresowe: ul. Lebiodowa 11L , 04-674 Warszawa. 
2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: email: 
instytutep.biuro@gmail.com lub pisemnie na adres Administratora danych; 
3) Dane osobowe kandydata na uczestnika zajęć organizowanych przez Centrum adaptacyjno-integracyjnym (dalej Centrum) 
oraz rodziców lub opiekunów prawnych będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji dzieci na zajęcia 
edukacyjne, wychowawcze oraz artystyczne realizowanych przez Administratora. W przypadku zakwalifikowania do uczestnictwa 
w przedmiotowych zajęciach, dane osobowe przekazane w dokumentacji rekrutacyjnej będą przetwarzane również w celach 
związanych z organizacją i rozliczeniem prowadzonych zajęć oraz realizacją przez jednostkę obowiązku archiwizacyjnego. 
4) Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych są: 

a) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) na podstawie ustawy z dnia 14 
grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz Uchwały nr 728/XXIX/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 27 kwietnia 2017 r. „w 
sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające 
zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia, organizowane w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych 
prowadzonych przez Gminę Lublin oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów” oraz ustawy z dnia 
14 lipca 1983 r. „o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach”.  

b) zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w zakresie przetwarzania danych dodatkowych, 
nieujętych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, dotyczących nazwy szkoły, do której dziecko uczęszcza oraz 
klasy, w celu ułatwienia kontaktu z tą jednostką. a także zgodnie z art. 81 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych - w zakresie promowania działalności jednostki oraz osiągnięć i umiejętności uczniów z 
wykorzystaniem i rozpowszechnianiem ich wizerunku. 

c) ważny interes publiczny, na postawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. g RODO 
oraz niezbędność przetwarzania do celów archiwalnych w interesie publicznym zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. j RODO - w 
przypadku przekazania w dokumentacji rekrutacyjnej informacji oraz dokumentów zawierających dane osobowe 
szczególnej kategorii, w szczególności dotyczące niepełnosprawności kandydata bądź członka jego rodziny. 

 
5) Podanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu jest wymogiem ustawowym z wyjątkiem danych 
dotyczących nazwy szkoły oraz klasy, do której dziecko uczęszcza. Podanie danych zawartych we wniosku jest konieczne dla 
uczestniczenia w procesie rekrutacji na zajęcia organizowane przez Centrum, natomiast podanie (w tym dołączenie stosownych 
dokumentów) danych potwierdzających spełnianie poszczególnych kryteriów pierwszeństwa w rekrutacji jest konieczne, aby móc 
skorzystać z pierwszeństwa w rekrutacji. 
Podanie danych przetwarzanych na podstawie zgody jest dobrowolne. Ich niepodanie spowoduje niemożność realizacji celu 
opartego na zgodzie, lecz nie wpłynie na realizację zadań oświatowych i wychowawczych jednostki. Zgoda może być w każdym 
czasie cofnięta. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. 
6) Dane osobowe nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się na zautomatyzowanym 
podejmowaniu decyzji, w szczególności nie będą podlegać profilowaniu. 
7) Dane będą przechowywane przez czas rekrutacji i realizacji zajęć a następnie zarchiwizowane przez okres maksymalnie 5 
lat. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, Administrator przetwarza je do czasu zakończenia 
realizacji ww. celów lub do czasu wycofania zgody. 
8) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa: 
       a)     prawo dostępu do danych osobowych, 
       b)     prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych, 
       c)     prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO;  
       d)     prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO; 
     e)    prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie tych danych, które przetwarzane będą na 
podstawie zgody; 
       f)      prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 20 RODO; 
    g)   prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 
danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). 

 
 

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych 
oraz o prawach jakie mi przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych. 

 
 

……………………………………                   ……………………………………………………           
  Data                                                   Czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego 


