
 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH 
OSOBOWYCH 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1  
IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W IMIELINIE 

REKRUTACJI DZIECKA DO SZKOŁY (PRZYJĘTEGO I NIE PRZYJĘTEGO) 

Kto jest Administratorem 
Pani/Pana danych osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 
im. Powstańców Śląskich w Imielinie z siedzibą przy ul. Sapety 8, 41-407 Imielin, 
którą reprezentuje Dyrektor Szkoły (dalej zwany również: SP1). 

Jak się skontaktować 
z Administratorem, aby 

uzyskać 
więcej informacji o 

przetwarzaniu 
Pani/Pana danych osobowych? 

Z administratorem może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z 
ochroną danych osobowych w następujący sposób: 
1) pod adresem poczty elektronicznej: sekretariat@sp1.imielin.pl 

2) pisemnie pod adresem: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich 

w Imielinie, ul. Sapety 8, 41- 407 Imielin, z dopiskiem „Ochrona danych 

osobowych”. 

Jak się skontaktować z 
Inspektorem Ochrony Danych? 

Administrator wyznaczył dodatkowo Inspektora Ochrony Danych, z którym 
może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych 
osobowych poprzez wiadomość na adres poczty elektronicznej: iod@imielin.pl  
lub pisemnie na wskazany powyżej adres Szkoły Podstawowej nr 1 im. 
Powstańców Śląskich w Imielinie z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. 

Jaki jest cel i podstawa prawna 
przetwarzania Pani/Pana 

danych 
osobowych? 

1. Administrator przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe 
kandydata w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w zakresie 
i na zasadach określonych w przepisach prawa, co stanowi realizację 
obowiązku prawnego wynikającego z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w związku z art. 
149 oraz 150 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe 
(Dz.U.2020.910 t.j. z dnia 2020.05.22, z późn. zm.), w związku z 
Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w 
sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 
uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 
r., poz. 610). 

2. Administrator przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe również z uwagi 
na niezbędność podjęcia tego przetwarzania dla wykonania zadania 
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 
publicznej powierzonej administratorowi, którym to zadaniem publicznym 
i/lub władzą publiczną powierzoną administratorowi jest przeprowadzenie 
postępowania rekrutacyjnego do klas I  (Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59); Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. 
o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Z 
2016 r. poz. 35).  

3. Podając dane dodatkowe (niewymagane) traktujemy Pani/Pana zachowanie 
jako dalsze wyraźne działanie potwierdzające, że wyraża Pani/Pan zgodę, 
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a i/lub art. 9 ust. 2 lit a RODO (w przypadku 
przekazania informacji mających charakter danych szczególnej kategorii), na 
ich przetwarzanie ww. celu. 

Kto jest odbiorcą Pani/Pana 
danych osobowych? 

Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym na rzecz 
administratora, usługi na zlecenie, przykładowo w zakresie usług IT czy obsługi 
prawnej. W takich przypadkach przetwarzanie odbywa się na na podstawie 
pisemnych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.  W niektórych 
przypadkach podmioty zewnętrzne świadczące usługi na zlecenie SP1 mogą 
występować w roli niezależnych administratorów np. poczta polska lub inni 
operatorzy pocztowi, w tym firmy kurierskie. Pani/Pana dane osobowe mogą 
zostać również udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania 
zgodnie z przepisami prawa, tj. w szczególności: służbom, organom administracji 
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publicznej, sądom i prokuraturze, komornikom sądowym, państwowym i 
samorządowym jednostkom organizacyjnym, stronom postępowania oraz innym 
podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych. 

Jak długo przechowujemy 
Pani/Pana dane osobowe? 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do 
spełnienia celu, dla którego zostały zebrane. 
Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego 
oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej 
niż do końca okresu, w którym uczeń 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. 
Z kolei 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 szkoły lub placówki została 
wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało 
zakończone prawomocnym wyrokiem. 

Jakie masz uprawnienia wobec 
Administratora w zakresie 

przetwarzanych danych 

Na zasadach określonych przepisami RODO posiada Pani/Pan prawo do żądania 
od administratora: 
1) dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO), 

2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych (art. 16 RODO), 

3) usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO), 

4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO), 

5) przenoszenia swoich danych osobowych (art. 20 RODO), 

a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania Pani/Pana danych (art. 21 RODO). 
Jednakże wyżej wymienione żądania mogą zostać zrealizowane w ograniczonym 
zakresie w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Zakres przysługujących praw 
zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do 
przetwarzania danych, jak i często - sposobu ich gromadzenia. 
W zakresie dotyczącym wyrażonej zgody przysługuje Pani/Panu dodatkowo 
prawo do jej wycofania w każdym czasie, jednakże nie będzie to miało wpływu na 
przetwarzanie podjęte przez administratora przed jej wycofaniem. 

Czy przysługuje Pani/Panu 
prawo do wniesienia skargi 

na przetwarzanie danych przez 
Administratora? 

Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza 
przepisy o ochronie danych osobowych, na podstawie art. 77 RODO, przysługuje 
Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-
193 Warszawa. 

Czy musi Pani/Pan podać nam 
swoje dane osobowe? 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Jeżeli nie poda 
Pani/Pan danych wiąże się to z brakiem możliwości weryfikacji tożsamości 
dziecka/rodzica/opiekuna prawnego, a w konsekwencji z brakiem możliwości 
wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. 

Czy przysługuje Ci prawo 
do niepodlegania decyzji 

opartej 
wyłącznie na 

zautomatyzowanym 
przetwarzaniu, w tym 

profilowaniu? 

Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzji, która opierała się będzie wyłącznie na 
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, która jednocześnie 
będzie wywoływała wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób 
istotnie na Panią/Pana wpływała. 

 


