Załącznik nr 2
do Regulaminu rekrutacji dzieci (kandydatów)
do Przedszkola Gminnego z Oddziałem Żłobkowym w Tolko
na rok szkolny 2022/2023

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Rekrutacja do nowo tworzonego Przedszkola Gminnego z Oddziałem Żłobkowym w Tolko
Przedszkole Gminne z Oddziałem Żłobkowym w Tolko, Tolko 1, 11-200 Bartoszyce,
e-mail: sp-wojciechy@gmina-bartoszyce.pl, nr. tel.: 89 761 58 41, jako Administrator Danych Osobowych
(dalej: Przedszkole) będzie je przetwarzać w związku z:
1. Realizacją obowiązków nałożonych przepisami prawa oraz zadań statutowych realizowanych
w interesie publicznym
• na etapie postępowania rekrutacyjnego w celu:
− przeprowadzenia rekrutacji - jeżeli dziecko zostanie przyjęte do Przedszkola, to dane osobowe zawarte
w wymaganych dokumentach rekrutacyjnych będą przetwarzane nie dłużej niż do końca okresu w którym
będzie do niego uczęszczało z zachowaniem przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów. Natomiast
w przypadku nieprzyjęcia dziecka dane osobowe będą przechowywane przez rok od zakończenia rekrutacji,
chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie
nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem,
− publikacji list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych. Listy
wywieszone będą nie dłużej niż 26 dni od momentu ogłoszenia wyników rekrutacji. Czas ten jest niezbędny
na ewentualną procedurę odwoławczą.
PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych
osobowych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a także usunięcia
w granicach dozwolonych prawem. Przysługuje również Państwu prawo do przenoszenia danych w zakresie,
w jakim są one przetwarzane w systemach informatycznych na podstawie udzielonej zgody lub w celu
wykonania umowy oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, które jest prawnie uzasadnionym interesem
Przedszkola.
*W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody przysługuje Państwu prawo do jej
wycofania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W celu skorzystania z powyższych praw prosimy kontaktować się z Przedszkolem za pośrednictwem poczty
tradycyjnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Mogą Państwo również wnieść skargę dotyczącą przetwarzania danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
KONTAKT Z INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH
Przedszkole w celu prawidłowego gromadzenia i przetwarzania wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych,
z którym można kontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pocztą tradycyjną na
adres Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wojciechach.

