
REKRUTACJA UCZNIÓW DO SZKOŁY

Administrator Twoich danych Szkoła: Powiatowy Zespół Placówek 
Szkoła Mistrzostwa Sportowego Szczyrk 

im. Polskich Olimpijczyków w 
Buczkowicach ul. Grunwaldzka 220

43-374 Buczkowice

reprezentowana przed dyrektora

Inspektor Ochrony Danych We wszelkich sprawach związanych z 
ochroną danych możesz kontaktować się 
pod adresem:

iod@zstil.eu

Cele przetwarzania:

Przeprowadzenie procesu rekrutacji

Dochodzenie roszczeń i obrony przed 
roszczeniami

Podstawa prawna

w zakresie wskazanym w 
przepisach prawa oświatowego na 
podstawie
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

w przypadku szczególnej kategorii 
danych (np. orzeczenia o 
niepełnosprawności) art. 9 ust.2 lit. g) 
RODO

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - 
wypełnienie obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze w 
zw. Z ustawą z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych
retencja: 12 miesięcy

Odbiorcy danych
•Podmioty z którymi administrator zawarł 

umowy powierzenia

Przysługujące Ci prawa • Prawo żądania dostępu do danych
• Prawo żądania sprostowania danych
• Prawo żądania usunięcia danych
• Prawo żądania ograniczenia 

przetwarzania
• Prawo do wniesienia skargi do 
organu nadzorczego - Urząd 
Ochrony Danych Osobowych ul. 
Stawki 2

mailto:iod@zstil.eu


 00-193 Warszawa

Obowiązek podania danych Podanie przez Ciebie danych 
osobowych w zakresie wynikającym z 
prawa oświatowego jest niezbędne, aby 
uczestniczyć w procesie rekrutacji.

RODZICE / PRAWNI OPIEKUNOWIE UCZNIÓW

Administrator Twoich danych Szkoła: Powiatowy Zespół Placówek 
Szkoła Mistrzostwa Sportowego Szczyrk 

im. Polskich Olimpijczyków  w 
Buczkowicach ul. Grunwaldzka 220

43-374 Buczkowice

reprezentowana przed dyrektora

Inspektor Ochrony Danych We wszelkich sprawach związanych z 
ochroną danych możesz kontaktować się 
pod adresem:

iod@zstil.eu

Cele przetwarzania:

1. Realizacja procesu edukacji

2. Promocja placówki poprzez
publikację wizerunku w przypadku 
wyrażenia zgody

3. Przeprowadzenie badań
diagnostycznych za zgodą rodzica

/ prawnego opiekuna

Podstawa prawna

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj.
przetwarzanie jest niezbędne do 
wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze w zw. z 
ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe
retencja: Zgodnie z archiwizacją danych

  

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. zgoda na 
przetwarzanie danych
retencja: Do czasu wycofania zgody

 Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - przetwarzanie
jest niezbędne do wypełnienia

mailto:iod@zstil.eu


4. Publikacja Twojego wizerunku
w przypadku gdy wyrazisz na to 

zgodę

5. Archiwizacja danych

6. Dochodzenie roszczeń i obrony 
przed roszczeniami

obowiązku prawnego w zw. z ustawą
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe – art. 127
retencja:  Zgodnie z archiwizacją danych 
tj. 5 lat od czasu zakończenia procesu 
edukacji

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda na 
przetwarzanie danych
Retencja: Do czasu wycofania zgody

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. 
przetwarzanie jest niezbędne do 
wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze w zw. z 
ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o 
narodowym zasobie archiwalnym i 
archiwach
Retencja: w zależności od sprawy:
• Ewidencja uczniów: 50 lat
• Dzienniki zajęć: 5 lat
• Dok. Medyczna: 20 lat
• Wnioski i decyzje: 10 lat
• Wypadki: 25 / 10 lat
Opinie, badania: 10 lat

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - 
wypełnienie obowiązku prawnego 
ciążącego na
administratorze w zw. z ustawą z dnia 27

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
Retencja: 6 lat

Odbiorcy danych
• Podmioty z którymi administrator 

zawarł umowy powierzenia
• Instytucje ubezpieczeniowe w 

przypadku korzystania z 
ubezpieczeń

Przysługujące Ci prawa • Prawo żądania dostępu do danych
• Prawo żądania sprostowania danych
• Prawo żądania usunięcia danych
• Prawo żądania ograniczenia 

przetwarzania
• Prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego - Urząd Ochrony Danych 



Osobowych ul. Stawki 2
    00-193 Warszawa

Informacja o możliwości wycofania 
zgody

W  przypadkach,  w  których 
przetwarzanie danych odbywa się na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. 
Twojej  zgody na przetwarzanie  danych 
osobowych,  przysługuje  Ci  prawo  do 
cofnięcia  tej  zgody  w  dowolnym 
momencie,  bez wpływu na zgodność z 
prawem  przetwarzania,  którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem

Obowiązek podania danych
Podanie przez Ciebie danych 
osobowych Twoich oraz Twojego 
dziecka jest warunkiem koniecznym, 
wynikającym z przepisów prawa, 
niezbędnym do realizacji zadań 
jednostki


