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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

PODANYCH WE WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 
 

W trybie 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 (dalej zwane: RODO) informujemy, 
iż: 
1. Administratorem jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niechorzu, ul. Szczecińska 6, 72-350 Niechorze.  
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pan Dawid Czerw, tel.: 722-309-224. 

3. Dane osobowe podane we wniosku rekrutacyjnym przetwarzane będą w trybie art. 6 ust.1  lit. c i art. 9 ust. 

2. lit. b RODO w związku z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe oraz ustawą z dnia 15 

kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej - w związku z rekrutacją do Szkoły.  

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia dziecka do szkoły.  W przypadku przyjęcia dziecka do 

szkoły, dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji dydaktyczno – wychowawczo - opiekuńczej 

działalności szkoły na podstawie przepisów prawa oświatowego. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej i elektronicznej. 

6. Dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO, tj. odbiorcom 

na podstawie podpisanych umów o przetwarzaniu danych osobowych w imieniu administratora: 

zapewniającym obsługę informatyczną. Odbiorcami nie są organy publiczne, które mogą otrzymywać dane 

osobowe w ramach postępowania zgodnie z prawem (np. Policja, Prokuratura, Sąd).  

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres określony przepisami ustawy Prawo Oświatowe oraz 

przepisami prawa o archiwizacji, tj.: 

a) Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja 

postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń 

korzysta z wychowania […] w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania 

przedszkolnego albo uczęszcza do danej publicznej szkoły, publicznej placówki, na zajęcia w publicznej 

placówce oświatowo-wychowawczej, na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych lub na 

kwalifikacyjny kurs zawodowy. 

b) Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są 

przechowywane w […] publicznej szkole lub publicznej placówce, które przeprowadzały postępowanie 

rekrutacyjne, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki 

została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone 

prawomocnym wyrokiem. 

8. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez 

Administratora, w tym profilowaniu.  

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. 

10. Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych 

dotyczących jej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia 

sprzeciwu. 

11. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 

RODO. 

 


