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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY REALIZOWANY WOBEC RODZICÓW/OPIEKUNÓW 

PRAWNYCH REJESTRUJĄCYCH DZIECI DO PRZEDSZKOLI /ODDZIAŁÓW 

PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 

 

     Szanowni Państwo zgodnie z art. 13 i art. 14  RODO1 informujemy, że:  

1. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje przez poniższych współadministratorów: 

1) Prezydenta Miasta Ostrołęki – wykonującego zadania przy pomocy Urzędu Miasta Ostrołęki. 
Siedziba współadministratora znajduje się przy pl. gen. J. Bema 1 w Ostrołęce, kod pocztowy  
07 – 400 Ostrołęka. Współadministrator przetwarza dane w celu udostępniania platformy 
rejestracyjnej jednostkom oświatowym jak również w celu sprawowania kontroli nad procesem 
rekrutacyjnym do placówek oświatowych; 

2) Urząd Miasta Ostrołęki – reprezentowany przez Prezydenta Miasta Ostrołęki.  
Siedziba współadministratora znajduje się przy pl. Gen. J. Bema 1 w Ostrołęce, kod pocztowy  
07 – 400 Ostrołęka. Współadministrator przetwarza dane osobowe w ramach zapewnienia obsługi 
organom jednostki samorządu terytorialnego m.in. w zakresie: administracyjnym, informatycznym, 
prawnym; 

3) Jednostki oświatowe – są to docelowe przedszkola/oddziały przedszkolne w szkołach 
podstawowych, które zostały przez Panią/Pana zadeklarowane jako preferowane we „Wniosku  
o przyjęcie kandydata do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej”. Dane 
konkretnego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej generowane są we 
wniosku po wybraniu podmiotu. 

2. Współadministratorzy wyznaczyli Inspektorów Ochrony Danych (IOD). W przypadku dwóch 
pierwszych podmiotów rolę IOD pełni Pan Piotr Podedworny, a w przypadku trzeciego podmiotu rolę 
IOD przypisano Panu Tomaszowi Grondwald lub Panu Leszkowi Kleczkowskiemu. Z Inspektorami 
Ochrony Danych może Pani/Pan skontaktować się we wszystkich sprawach związanych  
z przetwarzaniem swoich danych osobowych, w szczególności w zakresie wykonywania przez 
Panią/Pana przyznanych Pani/Panu na mocy RODO uprawnień. Z IOD można skontaktować się:   

1) wysyłając e-mail na adres: iod@um.ostroleka.pl;  

2) osobiście w siedzibie współadministratorów.  

3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie: 

1) art. 6 ust. lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 
wynikającego m.in. z ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe; 

2) art. 6 ust. 1 lit. e RODO – w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub   
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:  

1) podmioty, z którymi zawarto umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych; 

5. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom, którym należy udostępnić dane 
na podstawie przepisów prawa.   

                                                           
1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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. 
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6. Współadministratorzy nie mają zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa 
trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jak również nie będą wykorzystywać danych do celów 
innych niż te, dla których zostały pierwotnie zebrane.  

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez współadministratorów zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa tj.: 

1) dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz 
dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie  dłużej  niż  do  końca  okresu,  
w którym uczeń korzysta z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu/oddziale 
przedszkolnym szkoły podstawowej; 

2) dane  osobowe  kandydatów  nieprzyjętych  zgromadzone  w celach postępowania  rekrutacyjnego  
są przechowywane  w przedszkolu/oddziale przedszkolnym szkoły podstawowej, przez okres roku. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo: 

1) dostępu do danych osobowych;   

2) do sprostowania danych osobowych;   

3) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.; 

4) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 

Wskazane powyżej żądania mogą być wnoszone pisemnie na adres: Urząd Miasta Ostrołęki z siedzibą 
przy placu gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka lub na adres e-mail: iod@um.ostroleka.pl . 

 
9. W przypadku, gdy Pani/Pana zdaniem przetwarzanie przez Współadministratorów Pani/Pana danych 

osobowych narusza przepisy prawa, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania zadania określonego 
przepisami prawa.  

11. W stosunku do Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje 

opierające się na profilowaniu.  

  

   

  

    


