
 

 

 

 

 

Informacja w zakresie podmiotu administrującego danymi osobowymi 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, 

że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz Pani/Pana Dziecka jest Justyna Pacuła, 

prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Justyna Pacuła Pacuła Group "Pod 

Magnolią" "English Primary School" „Da Vinci’s International Schools” z siedzibą przy  

ul. Lipskiej 75, 30-721 Kraków; 

2) Pani/Pana dane osobowe oraz Dziecka przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i c) 

RODO w celu związanym z procesem rekrutacji Dziecka do szkoły;  

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, które uzyskają dostęp do 

wymienionych w pkt 2) powyżej danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa; 

4) Pani/Pana dane osobowe oraz Dziecka będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji 

na dany rok szkolny, nie później jednak aniżeli do dnia rozpoczęcia nowego roku szkolnego, o ile 

dziecko nie zostanie przyjęte do szkoły lub nastąpi rezygnacja z jego przyjęcia; 

5) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

6) podanie  przez  Pana/Panią  danych  osobowych  jest   konieczne  dla  celów związanych 

z procesem rekrutacji do szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 

7) na podstawie art. 21 ust. 1 i 2 RODO przysługuje Panu/Pani prawo sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych osobowych; 

8) posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

lub Dziecka; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

i Dziecka; 

− prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących lub Dziecka 

narusza przepisy RODO; 

− prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO. 

 

 

 

Kraków, ………………………………………. 

      (data i podpis) 

 



 

 

 
 
Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulami informacyjnymi dotyczących przetwarzania moich danych 

osobowych oraz mojego dziecka w związku z procesem rekrutacji do Da Vinci’s International High 

School. Zostałem poinformowany o prawie dostępu do swoich danych i dziecka, sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wycofania zgody na przetwarzanie, prawie do 

przenoszenia danych, prawie do sprzeciwu oraz prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

 

 

Kraków, ………………………………….. 

(data i podpis) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


