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Tożsamość 

Administratora 

Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół w Świdrach, Świdry 99,  

21-400 Łuków. 

Dane kontaktowe 

IOD 

W celu uzyskania więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych można 

skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem 

poczty elektronicznej, adres e-mail: iod.lukow@rodowsamorzadach.pl. 

Cele przetwarzania 

oraz podstawa 

prawna 

Dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów 

będą przetwarzane w celu przyjęcia dziecka do przedszkola/szkoły obwodowej na 

podstawie art. 131, 133 ust.1 oraz art. 151 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo oświatowe, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO.  

Odbiorcy danych 
Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie 

listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, 

zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo 

niezakwalifikowaniu kandydata do danego publicznego przedszkola, oddziału 

przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, 

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, które na podstawie stosownych 

umów podpisanych z ADO przetwarzają dane osobowe dla których administratorem 

danych osobowych jest ADO, tj. m.in. firmy księgowe, kancelarie prawne oraz 

dostawcy usług IT.  

Okres 

przechowywania 

danych 

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 przedszkolnego w danym 

publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej. 

Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania 

rekrutacyjnego są przechowywane 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. 

Pani/ Pana prawa 
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, 

po spełnieniu określonych w RODO przesłanek, następujące uprawnienia:  

a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych 

danych; 

b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych; 

c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia 

zapomnianym); 

d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 

Prawo wniesienia 

skargi do organu 

nadzorczego 

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez 

ADO danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Informacja                       

o wymogach 

ustawowych 

podania danych 

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych 

osobowych skutkuje brakiem możliwości udziału w rekrutacji. 
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