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s,aoir podstawov,/a nr 357 w Warlaawl!

]l, Drn. o5obowe rodllaów lob oplnkunów p76wnyah

uliaa.

ńl mia§żkani6

aOret pcczty eleilrońEńó

lll. Dod.llowe okollcźnorri lwląrana re tmlaną srkoł/Pr.adrrko'a
(inf o.mrcja podrwane dob&wotnle)

l!, 3śWl.d.t.n].

olwjrda.eń, ia 
'odana 

we wnlotltl oaarąląażnlłachdovr.|ork! dane aą l8odn€ r słtualnyin ltaneń
|.ttycrnvm. Na pod3tawle sn, t50 U§l. 5 lriayy plrwo oJwtElow! olwladtzam, ź. ja5tem śwl..lo..y
odpowledżlrłnoś.l kqm€J !ó lloź€nb frłrłw!8a olwbdcz.nla,

pon,dlo pnYjmt]j§ do wiadomoŚcl. 
'! 

.dminb!,.lorem danYai o§obowyah je§t srlo|ó Pod§tawo*s
nr 357w MRr!wl!, Ul. z.chod2ic€lo slońca 25, o1_a95 Wó§rawa, lilór. prżatwfiża dant osobowe
kóndydatów na ucrnlÓVwychow.nlów lw iym dan€ o§obo*€ rodtlców / oplćkunów' w,!łlą,k!l
! r§nlilaclą prrcpl!ów prewa, tJ, U.lawy p..tło ośwlrtowa 2 d.la 14 8rudnia 2016 r. lDż. U..2018 r.

§ol, 995, . Ńrł. ,m,).

PnVlńUj! do wladomoścl, iq danc orobowc rtwrrt€ wc wn|ogk! Ędą wylorlyltYwh€ wyląaanls w
allu pżaprowadrenla proaedury rolprtżenł9 \łnlosku l ew€nlueln€8o pr:yjĘd. dżk.ls do 3tk6h
Pod§lawą prrwnl pr:.lwsr:anla d.ńvch żlwrrtyśh w.wnlo"!! b§rrlG u3t.\ł6 r d.]1.14 &Udnln 2016
r, . prawo ośwlrtow., nolpolząlllenE Mhlirr Edul('ail Narodowei 1 dnls 2! śl.r9nl, :o17 r.

9akola po&t.woi!r. ł. 357 w wal§żawie

tłt-\,yll

rniaircowość



-Ji-,;-
slkola Podsl.worr's nr 357 t/ Wórs!óv/ie

!! lprawie 
'pośobtl 

prowadlenla przBż p!,bll.lne pnad3lkola, ltką 1 p]..Ówkl dołUment3cjl
prleble8u naucżania, d:]al.'ńoŚcl wychow.wctlj loplet!ńcz.] or.! rodtaiów tej dokuńrnliajl
(0r,l.:017 po.. 1646)of.t slalut ltlołv podśiawowlj nr 357 w Wlrn§Wle (§ 12 ust.4 pł|,24},

zebrina dnna,,8odnle ! obowiążUjącyfil pżepkaml mo8ą bvćUdorrępalćae do nódlorująayci pracĘ
srloły l.5ly!Ucji, m.ln, wlaściwych jadnorhk oĘrn! prowadżąaago, u, unęd! ollelniąg€mowo m,rl
vJ.rrlawY, KUratorlum oŚvr'a.ly t{ Wórsrawl€. Dańe hędl pnaóow}4i.ane p(le, okre! nie.b?dry do
rći!a!..Ji \rynlkających . prż.plsów prawa ce|ów archlwlż.ćjl, Mnią paii§tlvo prawo dor!Ęp! do t.aśai
pod.ryr'] dnnych orobowYch;lch poprawl.nla 

'a 
poś{ednldwem s€tfel.rlrl! srkoły. Niepodanie

d!ńych we §|.o5k! 
'ędae 

3kltkowało baałhm ńorliwolcl Je8o rorp1111g1;5, a ao .a tym idżi€
ew?nlualne8o prryjq.l. d.j?cła do s!koł, MaJą Państwo paawo wnl€rlenla !łir8l dolycżącej
prrelwar.anló dinych o9obowych do or8ónu nrd!or{r?8o. Kont8łt do 

'a§pektora 
ochrony d..ych

09obowych; aod,bemowo@edukompaleńcje.pl

(padpls ń.iB / apiQ*uha p.affiggp) (Fąpis olca / oplatułz pła*fiago)

_fił

s.koła Podstawow! nr357 w Wals.aw;e



lnrormacra o spo§oll! prretwana.|a dany.h osobowY.h

PraylmU]ę do Wtadomoścl, l9 adnlnlsłatorem d.nych o§obowych 

'est 

slkola pod§tawowa nl357 \ł war§.ówle| ul. znchodzące8o §lońci 2J, 01.495 War§zóWa, ł,o,. o,r",*.r. o"n" orooo*"k.ndyd.tów na uc.nlóVwychqwanków {w tym dsne osobowe rodrców / opi"rrnj"t * r*ią,l,r real!.cją prleplsów prawa/ tJ, Ualsv/y pr8wo ośwlatowe r dnla 14 grua* ńi ,,"jor, u. , łrs ,poż,996, ! późn, rm.).

PrlyjrnuJę do wl6domoścl, źe dane o§obowę tawa e We Wn|osktl/podanlu będąWykony§tywana wylącrnle w celu prżep.owad!!nlr procedliry lożp6tr!."'" ,"iorłu'iu""**'"u6"pąęcla d2lecb do placówkl, Pod§tawą prawną p[atwarzsnls dnnyci :awanyrh we wnlo9ku będżicU9tówa ! dnIa tl srudnia 2016 r.. prawo ośwlatowe, norporąo,"nru rulnlrt,"'iout.ai, 
^.,ooo*o;

ż dnla 25 §le.pnla 2017 r. slkola Pod§lau/owa nl 357 w WaBżawle sikol. Pod3lawowa nl 357w 
,Walszaw|e 

w sprawle lposobu plowadrenli pr!€z pub't.żne o."J,,*"'".-.ri"', 
' ,'""*Odokuńenlac]l prleble8u nouc!.nl., drll.l.ośql wychowaw""J i ;oi;;;;;;;;; rodżnjów i.jdołLrmentócJl (Dż,u.2o17 po.. 1646) orr! statut §rkoĘ Podstawowe1 nr:si * ńu.ir*,. lgr, *,, oplt.24).

zebrane d6ne, zgodnle. obowlązuiqcyml pneplsnml, mogą być udostępn]!rć donad.orlJący.h pńcę §.&oty tnstytuc]|, m,ln, wIaUwycn ianos;k;.'r;;;;r;;"o,;o, tJ. iJrręduDzlejnjcy Bemowo m,st WB15!swy, xUletollum ośwlaty w W6ręawte.

Dane będą przęchowywane pże! okre5,,nle!będny do reallzncjl Wynlkających ! prrepisólvprówi celólv arch|wlżacrl. Mrlą państwo prawo dostępu do keścl podanych dany€h o5obowyci j ]rhpoplawl.nl. .ó pośrednlgtwem S.krctgllatu §rtoly. Nlepodanle j."vai-r,,j.""""r*" 
ou*"5kulkowalo,braklen moźllwośclre8o rożpatr.enla, a co ró tym ldzle ewuniu"'nuuo ,r,ilrou oo.uudo plócówll. Ma]ą Pa,lstwo p.awo wn]e§|enl. skargl dotyczące1 prretwarzu". l.iri' 

"',"o"*r.n 
o"or8anJ nadro.crego. Nontakt do ln9p.łtora 

' 
o.h.ony 

- 
;;;;;; o,ooo*r,n,ioc].bemoWo@ed!komoetencle,Dl

zapoułalern/.m.Ję z poWylrrE lnformacJą l p.,ylńurędo!,vladomoścl:

lpodpls lod.lc8 rk|adarącetownlo5eklpodanle)


