Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), RODO, informuje, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych w ramach procesu rekrutacji jest
Przedszkole Miejskie nr 173, 94-047 Łódź, al. ks. kard. S. Wyszyńskiego 62.
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możecie się Państwo kontaktować
z inspektorem ochrony danych pod adresem mailowym: iod@rodoon.eu.
3. Dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będą̨
przetwarzane w celu przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego, o którym mowa w art. 130
ust 1 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO, w związku z art. 149 i 150 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe, określającego zawartoścí wniosku o przyjęcie do przedszkola oraz wykaz
załączanych dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych, art. 127 ust. 1,
ust. 4 i ust. 14, określającego sposób organizowania i kształcenia dzieci niepełnosprawnych,
a także na podstawie art. 160, który określa zasady przechowywania danych osobowych
kandydatów i dokumentacji postepowania rekrutacyjnego. Będziemy również przetwarzać
Państwa dane osobowe na podstawie Uchwały nr XLVII/1216/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia
26 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich oraz przyznania im określonej liczby
punktów oraz zarządzenia Nr 373/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 stycznia 2019 r.
w sprawie ustalenia harmonogramów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz
postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli oraz klas pierwszych szkól podstawowych
prowadzonych przez Miasto Łódź, na rok szkolny 2019/2020.
4. Dane osobowe zawarte we wniosku mogą być́ przekazane organom państwowym lub innym
podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom świadczącym usługi IT,
hostingu a także tym podmiotom, którym dane osobowe zostaną powierzone do zrealizowania
celu przetwarzania.
5. Dane osobowe nie będą̨ przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowej.
6. Dane będą̨ przechowywane przez okres wskazany w art. 160 ustawy Prawo oświatowe, z którego
wynika, że dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postepowania rekrutacyjnego oraz
dokumentacja postepowania rekrutacyjnego są̨ przechowywane nie dłużej niż̇ do końca okresu,
w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w danym publicznym przedszkolu,
zaś́ dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postepowania

rekrutacyjnego są̨ przechowywane w przedszkolu, przez okres roku, chyba że na rozstrzygniecie
dyrektora przedszkola, została wniesiona skarga do sadu administracyjnego i postepowanie nie
zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do kopii danych, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu.
8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
10. Podanie danych zawartych we wniosku jest konieczne dla udziału w procesie rekrutacji do
przedszkola, natomiast podanie (w tym dołączenie stosownych dokumentów) danych
potwierdzających spełnianie poszczególnych kryteriów obowiązujących w rekrutacji jest
konieczne, aby zostały wzięte pod uwagę̨.

