
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DZIECI – KANDYDATÓW i ICH RODZICÓW/OPIEKUNÓW 
PRAWNYCH 

W PROCESIE REKRUTACJI 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż: 

Kto jest administratorem 
danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Niepubliczna Szkoła Podstawowa 
Zaczarowana Planeta, z siedzibą ul. Jana Kurczaba 5, 30-868 Kraków .

Z kim można się 
kontaktować w sprawie 
przetwarzania danych 

osobowych?

We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych 
może się Pan/Pani kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych. 
Kontakt:  adc@kancelaria-ciborowski.pl

W jakim celu i na jakiej 
podstawie będą 

przetwarzane dane 
osobowe?

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na 
Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c RODO, art. 9 ust. 2 lit. g RODO) oraz w celu zawarcia 
umowy o świadczenie usługi edukacyjnej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w związku z 
przepisami m.in. Prawa oświatowego, ustawy o systemie oświaty i aktów wykonawczych 
do tych ustaw,  
a także statutu jednostki, w szczególności, w celu: 

• przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i zawarcia umowy o świadczenie 
usługi edukacyjnej 

• kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi w sprawach rekrutacji i zawarcia 
umowy.

Przez jaki okres będą 
przechowywane dane 

osobowe?

Dane osobowe kandydatów i rodziców/opiekunów prawnych, są przetwarzane przez okres 
rekrutacji, a w przypadku podjęcia decyzji o niezawieraniu umowy, są niezwłocznie 
usuwane i niszczone.  

Dane osobowe kandydatów i ich rodziców/opiekunów prawnych, z którymi umowa została 
zawarta, są przetwarzane na zasadach określonych w klauzuli informacyjnej dla uczniów i 
ich rodziców/opiekunów prawnych.

Komu mogą być 
przekazywane dane 

osobowe?

Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym  
z Administratorem tj. dostawcom systemów informatycznych, podmiotom zapewniającym 
asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, firmom świadczącym usługi 
prawne, pocztowe i kurierskie oraz podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych 
przepisów prawa. 
 Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji 
międzynarodowych.

Jakie prawa przysługują  
w związku z ochroną 
danych osobowych?

Osoby, których dane dotyczą mają prawo do:  
a) dostępu do treści swoich danych osobowych; 
b) żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe; 
c) żądania usunięcia danych osobowych, gdy: 

• dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, 
• dane przetwarzane są niezgodnie z prawem; 

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: 
• osoby te kwestionują prawidłowość danych osobowych, 
• przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się 

usunięciu danych osobowych,  
• Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, 

ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, 
dochodzenia lub obrony roszczeń. 

Przysługuje Państwu również prawo do  wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy dane wykorzystuje się 
do profilowania?

Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w 
tym do profilowania.



Czy podawanie danych 
osobowych jest 

konieczne?

Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymagane przepisami prawa. 
Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usługi edukacyjnej 
przez Szkołę. 


