
             ZESPÓŁ SZKÓŁ NR  4 

  ul. Kaliska 108A,  87- 800 Włocławek 

poczta@baczynski.org / Tel.  54 234 69 60 / www.baczynski.org  
 

Klauzula informacyjna dla kandydatów (nabór uczniów) 
 
 

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 Zespól Szkół nr 4 z siedzibą we Włocławku, 
ul. Kaliska 108A, 87 – 800 Włocławek,, e-mail: poczta@baczynski.org tel. 54 234 69 60. 
 

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji naboru, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 
r. Prawo oświatowe, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
 

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. 
 

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 - Centrum Usług Wspólnych, ul. Wojska Polskiego 27, 87-800 

Włocławek; jolejniczak@cuwpo.wloclawek.pl. 

 

                                                                                                       
Oświadczam, że otrzymałam/em i zapoznałam/em się z treścią powyżej zamieszczonej „Klauzuli 

informacyjnej dla kandydatów (nabór uczniów)”. 

 

….………………………………………………… 

                                                                                     (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

Klauzula zgody 

 

Zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

dla potrzeb Zespołu Szkół nr 4 we Włocławku. 
 

 

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

                                                                                                               (data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
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