
V. Rekrutacja uczniów do szkoły 

  
  

1. Administrator danych 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą 

przetwarzane oraz w jakim celu, i jakim sposobem, jest Szkoła Podstawowa im. Karola 

Wojtyły w Rotmance, którego dane kontaktowe są następujące: 

• adres korespondencyjny: Al. Piłsudskiego 37, 83-010 Straszyn 

• nr telefonu: 58 682-13-17, 58 683-08-50 

• adres e-mail: sekretariat@rotmanka.com.pl 

  

2. Inspektor ochrony danych 
We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo 

kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres 

mailowy: iod@rotmanka.com.pl. 

3. Cel przetwarzania 

Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie rekrutacji dzieci do oddziałów 

przedszkolnych lub szkoły podstawowej. 

4. Podstawa przetwarzania danych 

Podstawą przetwarzania danych są przepisy prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO 

oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w związku z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo 

oświatowe oraz uchwałą Rady Gminu Pruszcz Gdański w sprawie określenia kryteriów 

naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, oddziałów 

przedszkolnych 

w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Pruszcz Gdański oraz określenie dokumentów 

niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 
  

5. Obowiązek podania danych 

Podanie danych jest wymogiem ustawowym, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 

6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO. Podanie danych jest dobrowolne w 

zakresie kryteriów, przy czym niepodanie danych będzie skutkowało utratą uprawnienia 

do pierwszeństwa w kwalifikacji (punkty nie zostaną naliczone). 

  

6. Okres przechowywania danych 

Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu kształcenia. Dane 

kandydatów nieprzyjętych przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora została 

wniesiona skarga do sądu administracyjnego. Dłuższe przechowywanie danych osobowych 

jest możliwe również wówczas, gdy wymagają tego przepisy prawa. 

7. Odbiorcy danych 
Odbiorcami danych są: podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub świadczące 

dla nas usługi na postawie podpisanych umów. 

  

Wyniki postępowania rekrutacyjnego zostaną podane do publicznej wiadomości w formie 

listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej 
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imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu 

w siedzibie Szkoły, nie dłużej niż 21dni. 

  

8. Prawa osób 

Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich 

kopii, sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do usunięcia danych 

z uwzględnieniem art. 17 ust. 3 RODO oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

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

mail: kancelaria@uodo.gov.pl). 
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