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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydata 
do szkoły oraz rodzica/prawnego opiekuna kandydata do szkoły

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dalej
„RODO”), informujemy iż:

1. Administratorem danych osobowych ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów jest
Zespół Europejskich Szkół Niepublicznych Spółka Z O.O. z siedzibą na ul. Łanowa 4, 91-
103 w Łodzi, NIP: 9471964038, e-mail sekretariat.lanowa@anagra.pl, telefon: 42 632 50 60,
506 915 267

2. Administrator danych osobowych wyznaczył do pełnienia funkcji inspektora ochrony
danych Dyrektora Operacyjnego. Kontakt z inspektorem ochrony danych we wszelkich
sprawach odnoszących się do przetwarzania danych osobowych możliwy jest poprzez
dedykowany adres e-mail: franciszek.miller@anagra.pl

 
3.   Administrator przetwarza dane osobowe w następującym celu:

a)       dane osobowe kandydata do szkoły wraz z powiązanymi z nim danymi
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rodzica/prawnego opiekuna w celu przeprowadzenia postępowania
rekrutacyjnego do szkoły, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

b)      dane osobowe kandydata do szkoły wraz z powiązanymi z nim danymi
rodzica/prawnego opiekuna, a po przyjęciu do szkoły dane osobowe uczniów
oraz ich rodziców/opiekunów prawnych w celu realizacji zadań
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty, Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. -
Prawo oświatowe i wydanymi na ich podstawie rozporządzeniami
odpowiednich ministrów, Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz c RODO w związku z
niezbędnością do wykonania umowy oraz niezbędnością do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

 
4.   Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa w tym: Minister Edukacji Narodowej
(System informacji Oświatowej), Kuratorium Oświaty, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna,
Technikum przy Łódzkiej Szkole Mody Kosmetologii Fryzjerstwa Anagra; jak również inni
administratorzy lub podmioty przetwarzające dane osobowe wyłącznie w związku i w celu
należytej realizacji umowy kształcenia.

 
5.   Dane osobowe kandydata do szkoły i jego rodziców/prawnych opiekunów nie będą
przekazywane do państw trzecich.

 
6.   Przekazane dane osobowe kandydata do szkoły oraz jego rodziców/prawnych opiekunów
są przechowywane do końca procesu rekrutacji na dany rok szkolny. W przypadku gdy
kandydat do szkoły zostanie przyjęty, powyższe dane będą przechowywane w okresie
określonym w Instrukcji Kancelaryjnej na podstawie: Ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 roku w sprawie klasyfikowania i
kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów
państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej, jak również na podstawie innych
przepisów powszechnie obowiązujących. W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych
jest zgoda, przetwarzanie będzie miało miejsce do czasu wycofania zgody lub upływu
okresu, na jaki zgoda została udzielona.

 
7.   Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na
podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofniecie. Realizacja
powyższych uprawnień może następować poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych.



 
8.   Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych dotyczących kandydata do szkoły lub/i jego rodziców/prawnych opiekunów
narusza przepisy RODO.

 
9.   Podanie danych wymienionych w punkcie 3 lit. a jest dobrowolne, przesyłając
podanie aplikacyjne wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych. Brak zgody lub
cofnięcie zgody oznacza brak prawa administratora do przetwarzania danych we wskazany
sposób i we wskazanym celu. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wymienionych
w pkt 3 lit. b w zakresie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze jest
wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana(y) do ich podania.

 
10.   Przekazane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w
tym również w formie profilowania.


