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1. Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy 
Treść klauzuli Sposób wprowadzenia 

Klauzula Zgody 

 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji 

 

 

…………………………… 

Podpis 

 

Część informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. 

Władysława St. Reymonta w Cychrach ul. Jana Pawła II 85, 74-404 Cychry  

2) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat 

3) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych 

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

prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie 

4) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

5) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa (kodeks 

pracy) a w pozostałym zakresie jest dobrowolne 

6) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – kkoeller@poczta.onet.pl 

 w ogłoszeniu prasowym lub 

na portalach pracy 

 na stronie www podmiotu 

zatrudniającego 

 

 

 

 dodatkowo wskazać 

składającemu CV, że 

powinien w swoim CV 

zawrzeć klauzulę o zadanej 

treści, wówczas będzie ona 

rozpatrywana 

 

 

2. Klauzula informacyjna dla pracowników  
Treść klauzuli Sposób wprowadzenia 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. 

Władysława St. Reymonta w Cychrach ul. Jana Pawła II 85, 74-404 Cychry 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zatrudniania i przyznawania 

świadczeń socjalnych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 

czerwca 1974 r. 

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i przyznawania 

świadczeń socjalnych 

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 50 lat 

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także 

prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie 

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w 

pozostałym zakresie jest dobrowolne 

8) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – kkoeller@poczta.onet.pl 

 

 

Klauzula zgody 

Wyrażam zgodę na publikację moich danych osobowych w tym wizerunku na 

stronach internetowych i oraz portalach społecznościowych prowadzonych przez 

placówkę do celów promocji działalności. Zgoda może być odwołana w każdym 

czasie. 

 

…………………………………………… 

Podpis 

 

 klauzula jako odrębny 

dokument (do wpięcia w akta 

osobowe) 

UWAGA: ewentualnie osoby 

informowane mogą podpisać 

klauzule informacyjne, że zostały z 

nimi zapoznane 



 

  

 

3. Klauzula informacyjna dla umów-zleceń, umów o dzieło oraz z kontrahentami (osobami 

z bazy CEIDG) 
Treść klauzuli Sposób wprowadzenia 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa 

im. Władysława St. Reymonta w Cychrach ul. Jana Pawła II 85, 74-404 

Cychry 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - 

na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące 

w realizacji umowy 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z kwalifikacją 

zawartą w instrukcji kancelaryjnej 

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do 

danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania 

danych może skutkować odmową zawarcia umowy 

8) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – kkoeller@poczta.onet.pl 

 w zamówieniu do dostawcy lub do klienta 

 w stopce umowy 

 
 

4. Klauzula informacyjna dla kandydatów (nabór uczniów) 
Treść klauzuli Sposób wprowadzenia 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje 

się, iż: 

1) administratorem danych osobowych kandydatów jest Szkoła 

Podstawowa im. Władysława St. Reymonta w Cychrach ul. Jana Pawła II 

85, 74-404 Cychry 

2) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji naboru, zgodnie z 

Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 

59) 

3) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami 

w/w Ustawy  

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty 

uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów 

prawa 

5) każdy kandydat posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania 

uprzednio udzielonej zgody 

6) kandydat ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  

7) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy 

prawa 

8) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - kkoeller@poczta.onet.pl 

Możliwe scenariusze: 

 Na formularzu, który składają w szkole 

kandydaci 

 

 

 

5. Klauzula informacyjna dla uczniów 
Treść klauzuli Sposób wprowadzenia 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje 

się, iż: 

1) administratorem danych osobowych uczniów jest Szkoła Podstawowa 

im . Władysława S. Reymonta w Cychrach ul. Jana Pawła II 85, 

2) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 

 

 Na szkolnej tablicy ogłoszeń 



 

  

14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59) 

3) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami 

w/w Ustaw 

4) odbiorcą danych osobowych może być: uprawniony podmiot obsługi 

informatycznej dostarczający na podstawie umowy powierzenia 

przetwarzania danych, organ prowadzący, organy administracji publicznej 

uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów 

prawa; 

5) każdy uczeń posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania 

uprzednio udzielonej zgody 

6) uczeń ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  

7) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy 

prawa 

8) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - kkoeller@poczta.onet.pl 

 

6. Klauzula zgody na wizerunek ucznia i pozostałe dane 
Treść klauzuli Sposób wprowadzenia 

Klauzula zgody 

** Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na publikację danych osobowych 

dziecka w tym wizerunku na stronie internetowej oraz na kontach portali 

społecznościowych prowadzonych przez placówkę oraz organ prowadzący 

do celów promocji działalności w czasie trwania edukacji.  

 

** Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody przekazywanie danych 

osobowych dziecka do innych placówek i podmiotów organizujących 

międzyszkolne konkursy, projekty edukacyjne, zawody, itp. 

Zgoda może być odwołana w każdym czasie.  

 

…………………………………………………………. 

Imię  i nazwisko opiekuna prawnego lub ucznia,  podpis 

 

** - niepotrzebne skreślić 

Na formularzu do podpisu.  

 

Wskazaną tu zgodę najłatwiej pozyskać na 

pierwszym spotkaniu wychowawcy z 

rodzicami/uczniami na początku roku 

szkolnego 

 

7. 7. Klauzula do IPET 
Treść klauzuli Sposób wprowadzenia 

 

W związku z realizacją wymogów 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 

„RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/ Pana danych 

osobowych oraz o przysługujących Pani/ Panu prawach z tym 

związanych: 

1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych oraz danych 

osobowych Państwa dziecka jest Szkoła Podstawowa  im. 

Władysława St. Reymonta w Cychrach ul. Jana Pawła II 85,  

reprezentowana przez Dyrektora Szkoły 

2. Kontakt z Inspektorem danych osobowych: kkoeller@poczta.onet.pl  

3. Dane osobowe są przetwarzane do celów realizacji zadani tworzenia 

Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego oraz 

Na formularzu do podpisu.  

 

 



 

  

wykonywania przez Administratora obowiązków informacyjnych, 

archiwizacyjnych i statystycznych, wynikających z obowiązujących 

przepisów prawa. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 

sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, 

wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym (Dz. U. 2017 poz. 1578 ze zm.) – §  6 ust. 9 

4. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres nie 

dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów dla jakich zostały 

zebrane, w tym przez okres przewidziany w przepisach dotyczących 

przechowywania i archiwizacji dokumentów. 

5. Dane udostępnione przez Panią/ Pana nie będą udostępniane 

podmiotom trzecim, z wyłączeniem instytucji do tego 

upoważnionych z mocy prawa. 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/ Pana danych osobowych 

przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do 

ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i 

przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne 

uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów 

prawa. 

7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na 

podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, 

przysługuje Pani/ Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym 

momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

z obowiązującym prawem. 

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu 

danych osobowych  przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, za 

pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych 

 


