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Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 informuję, iż:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poradnia  Psychologiczno-Pedagogiczna, mająca 
siedzibę przy ul. Szczecińskiej 20, 77-300 Człuchów oraz LCNK z siedzibą w Zespole Szkół Agrobiznesu  
ul. Parkowa 2, 77-300 Człuchów 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to: Beata Fudala e-mail:  
sekretariat@poeksit.czluchow.org.pl; tel. 598345366  

3. Pani/Pana dane osobowe/Dane osobowe Pani/Pana dziecka* przetwarzane są w celu przeprowadzenia 
badań, wydania opinii psychologicznej, przyznania punktacji w procesie rekrutacji,   
w związku z realizacją projektu Zdolni z Pomorza –Powiat Człuchowski, a także archiwizacji dokumentów, 
na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie 
szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych 
poradni specjalistycznych (Dz. U. z dnia 13 lutego 2013 r. ze zm.);  

4. Odbiorcą Pani/Pana* / Pani/Pana dziecka* danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska ucznia, 
miejscowości i powiatu zamieszkania oraz informacji o liczbie punktów uzyskanych w rekrutacji będą 
użytkownicy strony internetowej: www.zdolni.zsa-czluchow.pl, na której opublikowane będą listy 
rankingowe, listy rezerwowe, listy uczniów zakwalifikowanych do projektu;  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do dnia 31 grudnia 2028 r.;  
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania;  

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest realizowane jest na podstawie interesu publicznego 

(art. 6 ust. 1 lit. e RODO). Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości 
przeprowadzenia badań, wydania opinii psychologicznej, przyznania punktacji, a w konsekwencji 
udzielenia wsparcia w ramach projektu.  

 

data: ……………… 

czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka/pełnoletniego ucznia: 

………………………………………………………………… 

 

 

Oświadczenie dotyczące rekrutacji w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – Powiat 
Człuchowski” 

 
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem rekrutacji uczniów do projektu „Zdolni z Pomorza – 
Powiat Człuchowski” i akceptuję jego zapisy.  

 
data: ……………… 

czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka/pełnoletniego ucznia: 

………………………………………………………………… 


