
 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

 

 Dotyczy:  

 

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

 

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

/imiona, nazwiska rodziców (opiekunów prawnych) i kandydata lub pełnoletniego kandydata/ 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych w ramach 

procesu rekrutacji do  MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII NR 2 „KĄT” 

zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z 

późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniem MENiS z 20 lutego 2004 w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów 

do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednego typu szkół do innych (Dz. U. Nr 26 poz. 232 z późniejszymi zmianami), 

rozporządzenia MEN z dnia 17 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki 

dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzaju tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23 

poz. 225 z późniejszymi zmianami). 

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA 

SOCJOTERAPII   NR 2 „KĄT”  - Daria Chmiel 

Dane osobowe obejmować będą następujący zakres: 

Imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, Pesel, adres zamieszkania, dane wrażliwe (np. 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, opinie, dokumentacja medyczna) 

 

 

. 

     

…………………     …………………………………………… 
                     /data/                                                                           / podpis rodziców (opiekunów prawnych) lub pełnoletniego kandydata / 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII nr 2 „KĄT” 
       LXXXV  Liceum Ogólnokształcące „KĄT” 
        Szkoła Podstawowa  nr 393 „KĄT” 
 



 
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH2  
 

(NA PODSTAWIE PRZEPISU PRAWA)  
 

1. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku o przyjęcie do szkoły lub placówki 

specjalnej jest Dyrektor LXXV Liceum Ogólnokształcącego przy MOS nr 2 „KĄT” w Warszawie 

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w szkole lub placówce specjalnej jest Bartłomiej Wójcik, 
bartlomiej.wojcik@um.warszawa.pl  

3. Dane zawarte we wniosku o przyjęcie kandydata do szkoły lub placówki specjalnej oraz załącznikach tj. 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub zaświadczeniu z publicznej poradni psychologiczno-
pedagogicznej o wpłynięciu wniosku o przeprowadzenie badania w celu uzyskania orzeczenia o 
potrzebie kształcenia specjalnego będą przetwarzane w celu zapewnienia kształcenia specjalnego w 
szkole lub placówce specjalnej.  

 
4. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO, 

w związku z przepisami art. 127 ustawy prawo oświatowe. 
5. Dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim oraz innym instytucjom. 

6. Dane osobowe zgromadzone w procesie przyjmowania kandydata do szkoły lub placówki specjalnej 
będą przechowywane przez okres określony na podstawie zapisów art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 
lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164, z późn. zm.).  

7. Rodzicom/prawnym opiekunom kandydata oraz pełnoletnim kandydatom przysługuje prawo dostępu 
do danych osobowych podanych we wniosku, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania 
usunięcia danych spowoduje, że wniosek o przyjęcie do szkoły lub placówki specjalnej nie będzie 
rozpatrzony. Ponadto rodzicom/prawnym opiekunom kandydata oraz pełnoletnim kandydatom 
przysługuje prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO i 
prawo sprzeciwu o którym mowa w art. 21 RODO. Nie przysługuje im z kolei prawo do przenoszenia 
danych na podstawie art. 20 RODO. Rodzicom/prawnym opiekunom kandydata lub pełnoletnim 
kandydatom, jeżeli twierdzą, że przetwarzanie danych w procesie przyjmowania kandydata do szkoły lub 
placówki specjalnej narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO. W Polsce organem nadzorczym, o którym mowa, jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. Tryb dotyczy wyłącznie zagadnienia zgodności z prawem przetwarzania 
danych osobowych.  
8.  Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu.  
Odbiorcami danych osobowych podanych we wniosku mogą być podmioty, którym Administrator powierzy 
przetwarzanie danych osobowych, w szczególności: podmioty świadczące na rzecz szkoły lub placówki 
specjalnej usługi informatyczne, pocztowe lub organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator 
udostępni dane osobowe na podstawie przepisów prawa.  
9. Podanie danych zawartych w formularzu wniosku i dołączonych dokumentach nie jest obowiązkowe, 

jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie do szkoły lub placówki specjalnej.  
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