Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWAZRANIA DANYCH OSOBOWYCH WSKAZANYCH DO
CELÓW REKRUTACJI DZIECKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Podstawa prawna
obowiązku
informacyjnego

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119), zwane dalej „Rozporządzeniem”.

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych
osobowych dziecka/dzieci jest Szkoła Podstawowa wskazana przez
Panią/Pana w procesie rekrutacji.

Dane kontaktowe

Z administratorem można się skontaktować drogą elektroniczną za
pośrednictwem adresu email, telefonicznie lub pisemnie:
(adres mailowy, numer telefonu, adres placówki jest dostępny na
stronie BIP placówki oświatowej dokonującej rekrutacji)

Inspektor ochrony
danych

Inspektorem ochrony danych (IOD) w Szkołach Podstawowych
prowadzących rekrutację jest Inbase Sp z o.o.
Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się drogą
elektroniczną za pośrednictwem:
adresu email: iod@sp9.legnica.eu
telefonicznie pod numerem: 22 35 00 140
lub pisemnie na adres: ul. Stanisława Lentza 10 02-956
Warszawa, województwo MAZOWIECKIE

• Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka/dzieci
Cele przetwarzania
przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji do szkoły
oraz podstawa prawna
podstawowej na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
przetwarzania
oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz.996 ze zm.) Przetwarzanie danych
osobowych jest zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia (RODO).

Odbiorcy danych

• Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych
dziecka/dzieci jest szkoła podstawowa wskazane/wskazana przez
Panią/Pana w procesie rekrutacji.

Okres
przechowywania
danych

• Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania
rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego
będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym
dziecko uczęszcza do danej szkoły podstawowej.
• Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach
postępowania rekrutacyjnego będą przechowywane w publicznej
szkole, która przeprowadzała postępowanie rekrutacyjne, przez

okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została
wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie
zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

Prawa osoby, której
dane
dotyczą

• Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz
prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
usunięcia swoich danych. Usunięcie danych skutkować będzie
rezygnacją Pani/Pana z rekrutacji do szkoły podstawowej.
• W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się
z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane
kontaktowe wskazane są wyżej.
• Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy Rozporządzenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 86

Informacja o
wymogu podania
danych

• Podanie danych jest konieczne dla celów związanych z rekrutacją.

Informacja o
zautomatyzowanym
podejmowaniu
decyzji, w tym
profilowaniu

• Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

