Informacja dla osób składających wniosek o przyjęcie do szkoły
podstawowej
Opis kategorii osób, których dotyczy informacja: osoby składające wniosek o przyjęcie do szkoły
podstawowej - Niepublicznej Szkole Podstawowej „ODYSEJA” w Strumieniu, a także dzieci, których
wniosek dotyczy
Niepubliczna Szkoła Podstawowa „ODYSEJA” w Strumieniu informuje - zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zaś od 25.05.2018 r. zgodnie z art. 13 ust.1
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, zwanego dalej „RODO” – iż:
• administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz dziecka, którego wniosek dotyczy, jest
Niepubliczna Szkoła Podstawowa „ODYSEJA” w Strumieniu z siedzibą 43-246 Strumień ul. 1 Maja 20,
• podstawę prawną ich przetwarzania stanowi art. 6 ust.1 c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z art. 36, 133, 149 i 150
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, a także obowiązku przechowywania dokumentacji
wynikającego z przepisów o obowiązkowym okresie przechowywania wniosków o przyjęcie do szkoły,
• celem przetwarzania jest wykonanie obowiązku przyjmowania wniosków o przyjęcie do szkoły
podstawowej, informowanie o szkole obwodowej, a także wykonanie obowiązku przechowywania
dokumentacji przez określony przepisami czas,
• dane Pani/Pana oraz dziecka, którego wniosek dotyczy, będą ujawniane następującym kategoriom
odbiorców: organowi prowadzącemu szkołę, upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym
dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych na
piśmie, świadczącym usługi informatyczne,
• dane będą przechowywane nie dłużej niż 1 rok po zakończeniu okresu obowiązkowego
przechowywania wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej, określonego w przepisach,
• ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących
Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
• podanie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z ustawy Prawo oświatowe, którego
spełnienie jest niezbędne złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej, zaś niepodanie danych
uniemożliwi przyjęcie tego wniosku.

