
 

 

 

 

 

 
www.cmkarpacz.pl 

_______________________________________________________________________________ 

Opracował: IODO OI_rekrutacja uczniów_707_wersja_1.1 19-02-2021 

   Obowiązek informacyjny Administratora danych osobowych 
Przeprowadzenie rekrutacji kandydatów na uczniów do szkoły  

 
Zgodnie z art.13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych (zwaną RODO) oraz Ustawą o ochronie danych osobowych 
informujemy, że Administratorem danych osobowych niezbędnych do prowadzenia rekrutacji uczniów do 
Niepublicznej Szkoły Podstawowej „ Szkoły 707” jest Centrum Medyczne Karpacz Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Karpaczu ul. Myśliwska 13, 58-540 Karpacz, zwana dalej Administratorem.  
 
1. Przetwarzanie danych w poniższym zakresie jest niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji do 

szkoły/klasy. Niepodanie danych uniemożliwia wykonanie celu zbierania danych, czyli przeprowadzenie 
rekrutacji na ucznia placówki szkolnej.  

2. Zakres przetwarzanych danych. 
Dane kandydata na ucznia/wychowanka: 

 imiona i nazwisko  

 data urodzenia  

 PESEL (w przypadku braku seria i nr paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 
kandydata) 

 adres zamieszkania 
Dane rodziców/opiekunów prawnych ucznia/wychowanka niepełnoletniego:  

 Imiona i nazwisko,  

 adres zamieszkania,  

 dane kontaktowe – adres poczty elektronicznej lub numer telefonu (do wyboru przez 
rodzica/opiekuna prawnego)  

Przepis prawny: art. 149, art., 150, art. 151 Prawo oświatowe 
3. Okres przechowywania: 

 Kandydat na ucznia został przyjęty do szkoły – do końca okresu uczęszczania do danej szkoły.  

 Kandydat na ucznia nie został przyjęty do szkoły – przez okres 1 roku od zakończenia rekrutacji. W 
przypadku gdy na rozstrzygnięcie została wniesiona skarga do sądu administracyjnego do czasu 
ukończenia sprawy zakończonej prawomocnym wyrokiem.  

4. W związku z poniższym przepisem prawa oraz specustawą związaną ze stanem epidemii możliwa jest 
publikacja list uczniów przyjętych do publicznej wiadomości (imiona i nazwisko, informacja o skutku 
rekrutacji ) oprócz pomieszczenia ogólnego szkoły, na stronie https://www.szkola707.pl/. 

       Przepis prawny: art. 158 ust. 1 i ust 3 Prawo oświatowe  
5. Dane osobowe w zakresie przetwarzanych informacji nie będą podlegały zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 
6. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo 
do przenoszenia danych.   

7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, w przypadku gdyby przetwarzanie danych osobowych naruszało przepisy dotyczące danych 
osobowych. 

8. Dane będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa (Policja, Sąd, Prokuratura) na pisemny w niosek ze strony tych 
instytucji.  

9. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych drogą elektroniczną na adres: iodo@cmkarpacz.pl , 
pocztą tradycyjną, osobiście lub telefonicznie na numer 883358127.   
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