
 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ZGODNY Z ART. 13 UST. 1 i 2 ORAZ ART. 14 RODO 

 

Klauzula informacyjna dla dzieci/młodzieży i rodziców – proces rekrutacji Bursa nr 1 

 

1. Administratorem danych osobowych dzieci/młodzieży i rodziców/opiekunów prawnych jest Bursa nr 1 im. M. 

Szułczyńskiej w Bydgoszczy. Z Administratorem można skontaktować się listownie: Ul. B. Głowackiego 37, 85 

– 717 Bydgoszcz, e-mailowo: bursa@bursa.bydgoszcz.pl oraz telefonicznie: 523424682. 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Beata Michalska z którym można się skontaktować telefonicznie: 

525859162. 

3. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do Bursy nr 1 im. M. Szułczyńskiej w 

Bydgoszczy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. h RODO, tj. w celu wykonania obowiązku prawnego 

nałożonego art. 145 i art. 150 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59 ze 

zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych 

placówek oświatowo - wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków 

socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, 

ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w 

okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz.U. z 2017 r. poz. 1606). 

4. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy 

udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także te, którym dane zostaną powierzone do 

zrealizowania celów przetwarzania. 

5. Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w 

którym uczeń będzie uczęszczał będzie do placówki, a w przypadku nieprzyjęcia do placówki – przez okres 

jednego roku. 

6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo 

do przenoszenia danych. 

7. Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata albo pełnoletniemu kandydatowi, jeżeli twierdzą, że 

przetwarzanie danych w procesie rekrutacji narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia 

skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych 

narusza przepisy RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

(adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności 

z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu naboru, dla którego ścieżkę 

odwoławczą przewidują przepisy ustawy – Prawo oświatowe. 

8. Podanie danych zawartych we wniosku i dołączonych dokumentach nie jest obowiązkowe, jednak jest 

warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie do bursy lub umożliwiającym korzystanie z 

pierwszeństwa w przyjęciu na podstawie poszczególnych kryteriów naboru, co wynika w szczególności z 

przepisów wskazanych powyżej. Oznacza to, że podanie danych zawartych we wniosku jest konieczne dla 

uczestnictwa w procesie rekrutacji do bursy, natomiast podanie (w tym dołączenie stosownych dokumentów) 

danych potwierdzających spełnienie poszczególnych kryteriów pierwszeństwa w rekrutacji jest konieczne, aby 

móc korzystać z tych kryteriów. 

 

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

podpis(y) rodzica/rodziców (opiekuna/opiekunów) lub pełnoletniego kandydata 
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