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ARTYKUŁ 16. 
ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

§1. W ramach prowadzonej rekrutacji do Szkoły Podstawowej im. gen. Stanisława Maczka w Boguchwale 
dochodzi do przetwarzania danych osobowych kandydata oraz jego rodziców, zawartych we wniosku i 
dokumentach do niego załączanych, obowiązujących w zakresie wymaganym do prawidłowego 
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. 

§2. Komisja Rekrutacyjna może żądać udokumentowania danych osobowych w zakresie niezbędnym do ich 
potwierdzenia. Potwierdzenie może odbywać się w szczególności na podstawie oświadczeń 
lub zaświadczeń o sytuacji życiowej i rodzinnej, w tym informacji o stanie zdrowia kandydata. 

§3. Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w ramach niniejszej rekrutacji, jest im. gen. Stanisława 
Maczka w Boguchwale z siedzibą pod adresem ; Boguchwała, ul. T. Lubomirskiego 2, 36-040 ,                                                 

e-mail: sp.boguchwala@boguchwala.pl, REGON: 000266933 . Wszelkie prawa i obowiązki wynikające z 

posiadania statusu Administratora wykonuje Dyrektor Szkoły Podstawowej im. gen. Stanisława Maczka w 
Boguchwale. 

§4. Pytania i wnioski związane z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować do inspektora 
ochrony danych bezpośrednio lub za pośrednictwem Dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. Stanisława 
Maczka w Boguchwale. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem e-mail: 
iod@boguchwala.pl.  

§5. Szkoła Podstawowa przetwarza dane osobowe w odpowiedzi na udokumentowany wniosek, w celu: 

1) Przyjmowania wniosków rekrutacyjnych, 

2) Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych dokumentów, w tym okoliczności wskazanych 
w oświadczeniach, 

3) Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, 

4) Przyjęcie, rozpatrzenie i wydanie decyzji administracyjnej przez Dyrektora w zakresie odwołania 
rodziców od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, 

5) Przyjęcie i przekazanie odwołania na decyzję administracyjną do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego, 

6) Dokonywanie wezwań i zawiadomień. 

§6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:  

art. 6 ust. 1 lit. c) w związku z art. 9 ust. 2 lit. g) RODO,  

art. 133 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. 

art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. 

art. 150 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe: 

Uchwała Rady Gminy numer XXXVI.443.2017 z dnia 06/02/2017 r. w sprawie w sprawie  ustalenia zasad i 
kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Boguchwała w postaci dodatkowych punktów za poszczególne z nich oraz dokumentów niezbędnych do 
potwierdzenia tych kryteriów: 

- na podstawie art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe. 

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. 

§7.1. Dane osobowe, przetwarzane w związku z niniejszą rekrutacją mogą zostać przekazane podmiotom 
wykonującym usługi lub realizującym świadczenia oraz podmiotom, którym Szkoła Podstawowa powierzyła 
przetwarzanie danych osobowych w swoim imieniu np. dostawcy systemów zarządzania rekrutacjami, 
dostawcy usług IT [takich jak hosting] oraz dostawcy innych systemów informatycznych. 

2. Uwzględniając treść ust. 1, dane osobowe mogą zostać udostępnione organom władzy publicznej, 
uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa. Udostępnienie następuje na podstawie 
udokumentowanego wniosku uprawnionego organu. Każdy wniosek o udostępnienie danych 
osobowych jest badany pod kątem jego legalności oraz adekwatności zakresu danych objętych 
treścią tego wniosku. 

§8.1 Dane osobowe zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja 
postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko 
korzysta z nauki w Szkole Podstawowej, a w przypadku kandydatów nieprzyjętych – przez okres 1 roku, na 
podstawie art. 160 z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe, 
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2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego 
są przechowywane przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie Dyrektora Szkoły Podstawowej 
wniesiona została skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone 
prawomocnym wyrokiem. 

§9.1. Rodzicom ubiegającym się o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej, przysługują następujące prawa, 
wynikające z faktu przetwarzania ich danych osobowych w ramach rekrutacji: 

1) Prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, 

2) Prawo do żądania sprostowania [poprawiania] danych osobowych - w przypadku, gdy dane 
są nieprawidłowe lub niekompletne, 

3) Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy: 

a) osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 

b) Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, 
potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, 

4) Usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy: 

a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób 
przetwarzane, 

b) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie 
występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane 
dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 wobec przetwarzania, 

c) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, 

d) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego 
przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega 
administrator. 

5) Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, właściwego w sprawach ochrony danych 
osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

2. Podanie treści danych osobowych jest konieczne do rozpoznania złożonego wniosku. Obowiązek ich 
podania jest wymogiem ustawowym i wynika z: 

art. 6 ust. 1 lit. c) w związku z art. 9 ust. 2 lit. g) RODO,  

art. 133 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. 

art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. 

art. 150 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe: 

Uchwała Rady Gminy numer XXXVI.443.2017 z dnia 06/02/2017 r. w sprawie w sprawie  ustalenia zasad i 
kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Boguchwała w postaci dodatkowych punktów za poszczególne z nich oraz dokumentów niezbędnych 
do potwierdzenia tych kryteriów: 

- na podstawie art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe. 

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.  

Odmowa podania treści danych osobowych lub podanie niekompletnych danych może skutkować 
pozostawieniem wniosku bez rozpoznania lub odmową rozpatrzenia wniosku. 

3. Dane osobowe przetwarzane w ramach rekrutacji nie będą przedmiotem zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

ARTYKUŁ 17. 
ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

§1.1 Rodzice ubiegający się o przyjęcie kandydata do placówki są uprawnieni do złożenia wniosku w 
zakresie obsługi ich praw wynikających z Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, a Szkoła 
Podstawowa  zobowiązana jest do jego rozpatrzenia według zasad określonych w tym artykule. 

2. W imieniu rodziców, wniosek o którym mowa w ust. 1 może złożyć pełnomocnik. 

3. Rodzice, mogą zgłosić wniosek do Dyrektora w każdej chwili, począwszy od dnia złożenia wniosku. 

§3. Dyrektor rozpatruje złożony wniosek, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca 
od otrzymania żądania. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na 
skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania Dyrektor 
informuje osobę, której dane dotyczą o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia. 
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2. Jeśli wniosek, o którym mowa w §1 ust. 1, przekazany został elektronicznie, w miarę możliwości 
informacje także są przekazywane elektronicznie, chyba że osoba, której dane dotyczą, zażąda innej formy. 

§4. W przypadku niepodjęcia działań w związku z żądaniem, inspektor ochrony danych niezwłocznie – 
najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, poinformuje ją listownie o powodach nieodjęcia 
działań, możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony 
prawnej w postępowaniu przed sądem. 

§5. Rodzice lub ich pełnomocnik mogą złożyć wniosek o realizację swoich praw i wolności. Wniosek 
powinien zawierać dane kontaktowe oraz rodzaj i szczegóły żądania. 

§6. Wniosek można złożyć w siedzibie Szkoły Podstawowej lub przesłać go za pośrednictwem poczty 
elektronicznej na adres iod@boguchwala.pl.  

1) Bieg terminu rozpatrywania wniosku rozpoczyna się od dnia otrzymania przez Szkołę Podstawową 
żądania. 

2) Rodzice lub ich pełnomocnik są uprawnieni do złożenia skargi w przypadku niedotrzymania terminu 
udzielenia odpowiedzi. 

§7. W imieniu Szkoły Podstawowej, inspektor ochrony danych udziela osobie, której dane dotyczą, 
odpowiedzi na złożony wniosek na piśmie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru 
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeżeli jest to zgodne z wnioskiem tej osoby. 

§8. Szkoła Podstawowa nie pobiera żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku 
dotyczącego realizacji praw i ochrony wolności przysługujących w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych. 

ARTYKUŁ 18. 
TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

§1.1. Dyrektor wykonując zadania Administratora jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych 
i może powołać do wykonywania zadań, przewidzianych przez niniejszy Regulamin, Komisję Rekrutacyjną 
pod warunkiem wydania pisemnego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz odebrania 
zobowiązania do zachowania treści danych osobowych w tajemnicy. 

2. Ujawnienie przez członka Komisji Rekrutacyjnej danych osobowych objętych rekrutacją, podmiotom 
do tego niepowołanym jest ciężkim naruszeniem obowiązków pracowniczych i może wiązać 
się z rozwiązaniem umowy o pracę z winy pracownika. 

§2.1. Dyrektor jest odpowiedzialny za sprawowanie pieczy nad okresami przechowywania [retencji] 
danych osobowych przetwarzanych w ramach rekrutacji, w tym celu dokonuje okresowego przeglądu 
danych osobowych zgromadzonych i przechowywanych w ramach wykonywanych zadań [przegląd 
danych]. Dyrektor może w tym celu upoważnić do dokonania przeglądu danych wybranych pracowników. 

2. Przeglądu danych dokonuje się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w każdym kolejnym roku 
kalendarzowym. 

3. Dane osobowe, którym w ramach przeprowadzonego przeglądu danych odmówiono atrybutu 
niezbędności, zostają usunięte zgodnie z przyjętymi standardami usuwania danych osobowych. 

ARTYKUŁ 19. 
STOSOWANIE POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA 

W sprawach związanych z technicznymi i organizacyjnymi sposobami ochrony danych osobowych, 
nieuregulowanych w Regulaminie, stosuje się obowiązujące w Szkole Podstawowej im. gen. Stanisława 
Maczka w Boguchwale standardy bezpieczeństwa danych osobowych. 

 

mailto:iod@boguchwala.pl

