
INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

TEMAT: POSTĘPOWANIE W SPRAWIE REKRUTACJI UCZNIÓW. 

KOGO DOTYCZY INFORMACJA: KANDYDACI UBIEGAJĄCY SIĘ O MIEJSCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ, PRZEDSTAWICIELE USTAWOWI 

KANDYDATÓW, PEŁNOMOCNICY PRZEDSTAWICIELI USTAWOWYCH. 

1. Kto wykorzystuje dane: Szkoła Podstawowa im. gen. Stanisława Maczka w Boguchwale (dalej: Szkoła Podstawowa)  

2. Kontakt: 17 87 14 438  

3. Pomoc inspektora ochrony danych: iod@boguchwala.pl.  

4. Kim jest inspektor ochrony danych: Inspektor to niezależny specjalista w dziedzinie bezpieczeństwa danych osobowych. Przyjmuje pytania i wnioski, 

związane z wykorzystywaniem danych osobowych oraz zgłoszenia o nieprawidłowościach. 

5. Cele posługiwania się danymi i podstawy prawne: 

 CELE PODSTAWY PRAWNE 

ORGANIZACJA 

REKRUTACJI 

DO I KLASY 

SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ 

Przyjmowanie wniosków rekrutacyjnych. 
Art. 6. ust. 1. lit. c) RODO w zw. z przepisami. 

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  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. 

Art. 64 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego. 

Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych dokumentów, 

w tym okoliczności wskazanych w oświadczeniach. 

Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 

Przyjęcie, rozpatrzenie i wydanie decyzji administracyjnej przez 

Dyrektora Szkoły Podstawowej w zakresie odwołania rodziców od 

rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 

Przyjęcie i przekazanie za pośrednictwem Dyrektora Szkoły 
Podstawowej skargi na jego decyzję do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego. 

Dokonywanie wezwań i zawiadomień. 

STAN 

NADZWYCZAJNY 

W SZCZEGÓLNOŚCI 

SYTUACJA 

ZAGRAŻAJĄCA 

ŻYCIU 

LUB ZDROWIU 

Wyłączenie przez Ministra właściwego do spraw oświaty 

i wychowania, w drodze rozporządzenia, stosowania niektórych 

przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe 

w szczególności w zakresie przeprowadzania postępowania 

rekrutacyjnego, i organizacji pracy tych jednostek, a także 

wprowadzenia w tym zakresie odrębnych unormowań, tak aby 

zapewnić prawidłową realizację celów i zadań tych jednostek. 

Art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo 

oświatowe, 

Art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo 

oświatowe, 

Art. 154 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo 
oświatowe, 

ARCHIWIZACJA Przechowywanie dokumentacji [pkt. 7] 
art. 160 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo 
oświatowe, 

6. Kto może otrzymać dane: Burmistrz w zakresie wystąpienia do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach 
oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie Burmistrza, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze przedszkolem przetwarzają dane osobowe. 

7. Okres przechowywania: 

- Dane osobowe kandydatów przyjętych 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. 

- Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego 

są przechowywane są przez okres 1 roku, chyba że na rozstrzygnięcie Dyrektora, została wniesiona skarga do sądu administracyjnego, przez co okres 
przechowywania zostaje wydłużony do momentu uprawomocnienia się wyroku. 

8. Przysługujące prawa:  

PRZYSŁUGUJĄCE 

PRAWO 
NA CZYM POLEGA ZASTRZEŻENIA JAK SKORZYSTAĆ 

Dostępu do danych 

Prawo do uzyskania informacji o tym 
czy szkoła podstawowa dysponuje 

danymi osobowymi kandydata, jego 

przedstawiciela ustawowego lub ich 
pełnomocnika, jakie są to dane oraz jak są 

wykorzystywane. Informacje 

przekazuje się w formie notatki. 

Przedstawicielami ustawowymi 

kandydata są jego rodzice lub 
opiekunowie prawni. 

1. Prawo dostępu do danych nie polega na 

przekazaniu kopii dokumentów. 

2. Dostęp do niektórych informacji może 

być ograniczony, jeżeli ich udzielenie 

może niekorzystnie wpłynąć na prawa i 

wolności innych osób. 

3. Przed udzieleniem dostępu do danych, 

szkoła podstawowa może żądać podania 

dodatkowych informacji, jeżeli jest to 

konieczne do udzielenia dostępu lub do 

potwierdzenia tożsamości kandydata, 
przedstawiciela ustawowego lub ich 

pełnomocnika. 

Złóż wniosek – dane kontaktowe 
znajdują się w punkcie 1. i 2. 

Sprostowania danych 

Prawo do poprawiania nieprawidłowych 
danych, aktualizacji nieaktualnych oraz 

uzupełniania niekompletnych. 

Może być potrzebne okazanie dokumentu 
potwierdzającego prawdziwość danych – 

np. dowodu osobistego. 

1. Złóż wniosek – dane kontaktowe 

znajdują się w punkcie 1. i 2. 
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PRZYSŁUGUJĄCE 

PRAWO 
NA CZYM POLEGA ZASTRZEŻENIA JAK SKORZYSTAĆ 

2. Wskaż dokładnie które informacje 
na swój temat uznajesz za błędne, 

nieaktualne lub niekompletne. 

Usunięcia danych 

Prawo do bycia zapomnianym – żądania, 

by dane osobowe kandydata, jego 
przedstawiciela ustawowego lub ich 

pełnomocnika zostały skasowane. 

Prawo do usunięcia danych przysługuje 
wyłącznie, gdy: 

1. dane kandydata, przedstawiciela 

ustawowego bądź ich pełnomocnika nie są 
już potrzebne szkole podstawowej albo 

2. dane osobowe są wykorzystywane 

niezgodnie z prawem albo 

3. w konkretnym przypadku istnieje 

prawny obowiązek usunięcia danych 

osobowych. 

1. Złóż wniosek – dane kontaktowe 
znajdują się w punkcie 1. i 2. 

2. Wskaż dokładnie zakres danych 

osobowych, które mają zostać 
usunięte – mogą to być poszczególne 

informacje albo wszystkie dane 

osobowe, zgromadzone w ramach 
postępowania. 

3. Uzasadnij swoje stanowisko. 

Pamiętaj: usunięcie danych 
osobowych może nastąpić wyłącznie 

po spełnieniu jednej z przesłanek 

opisanych obok – w przeciwnym 
razie wniosek zostanie odrzucony. 

Ograniczenia 

przetwarzania 

Prawo do żądania, by dane osobowe 
kandydata, jego przedstawiciela 

ustawowego albo ich pełnomocnika nie 

były więcej wykorzystywane we 
wskazanym celu. 

Prawo do ograniczenia przetwarzania 

przysługuje wyłącznie, gdy: 

1. kandydat, jego przedstawiciel ustawowy 

bądź ich pełnomocnik kwestionuje 

prawidłowość swoich danych albo 

2. dane kandydata, jego przedstawiciela 
ustawowego bądź ich pełnomocnika są 

wykorzystywane niezgodnie z prawem 
lecz jeden z nich sprzeciwia się usunięciu 

swoich danych albo 

3. dane kandydata, jego przedstawiciela 
ustawowego bądź ich pełnomocnika nie są 

już potrzebne szkole podstawowej lecz są 

one potrzebne jednemu z nich do 
dochodzenia roszczeń lub obrony przed 

roszczeniami albo 

4. kandydat, jego przedstawiciel ustawowy 
bądź ich pełnomocnik wniósł sprzeciw 

wobec wykorzystywania swoich danych 

osobowych – korzystanie z danych 
osobowych ogranicza się do czasu 

rozpatrzenia sprzeciwu. 

1. Złóż wniosek – dane kontaktowe 

znajdują się w punkcie 1. i 2. 

2. Wskaż dokładnie w jakim zakresie 
szkoła podstawowa powinno 

ograniczyć korzystanie z danych 
osobowych – możesz oznaczyć 

pojedyncze cele, dla realizacji 

których wykorzystuje ona dane 
osobowe albo wszystkie. 

3. Uzasadnij swoje stanowisko. 

Pamiętaj: ograniczenie przetwarzania 
danych osobowych może nastąpić 

wyłącznie po spełnieniu jednej 

z przesłanek opisanych obok – 
w przeciwnym razie wniosek 

zostanie odrzucony. 

Skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych 

Prawo do zawiadomienia organu 

nadzorującego przestrzeganie przepisów o 
ochronie danych osobowych o naruszeniu 

prawa. 

Składając skargę należy wskazać na kogo 

składa się skargę oraz opisać na czym 

polega naruszenie przepisów o ochronie 

danych osobowych. 

Skontaktuj się z Urzędem Ochrony 
Danych Osobowych. 

9. Czy muszę podać dane: Udostępnienie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym [vide pkt. 5]. 

10. Konsekwencje niepodania danych: Udział w postępowaniu rekrutacyjnym stanowi obowiązek ustawowy, odmowa podania danych osobowych w części 
lub całości może stanowić przesłankę do zakwalifikowania jej, jako próby uchylania się od realizacji obowiązku szkolnego, który podlega egzekucji w trybie 

przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

11. Zautomatyzowane przetwarzanie: nie dotyczy. 

12. Profilowanie: nie dotyczy. 


