
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 (INFORMACJE DLA KANDYDATÓW I MIESZKAŃCÓW) 

 

ZAŁOŻENI A OGÓLNE. 

RODO (ang. GDPR) to inaczej rozporządzenie 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.  

RODO w sposób bezpośredni i kompleksowy reguluje ochronę danych osobowych w Unii 

Europejskiej. Założeniem dokumentu było ograniczenie zróżnicowania przepisów między 

poszczególnymi państwami członkowskimi. RODO przynosi nowe rozwiązania i wzmacnia 

dotychczasowe wymagania. Wprowadza też wiele nowych uprawnień dla osób fizycznych 

i obowiązków dla administratorów. 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH. 

Bursa Szkolna jest administratorem danych osobowych i jest odpowiedzialna za 

wykorzystanie ich w sposób bezpieczny, zgodnie z umową oraz obowiązującymi przepisami. 

Dane zbierane są i przetwarzane tylko w zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych 

placówki, dla jakich zostały zebrane, wynikających z przepisów prawa. Zakres danych będzie 

różny w zależności od tego, czy dane będą przetwarzane, aby zbierać informacje o 

wychowankach mieszkających w Bursie Szkolnej, czy w związku z zatrudnieniem 

pracowników. 

CEL WYKORZYSTANIA DANYCH OSOBOWYCH. 

Dane osobowe uzyskane w trakcie procesu rekrutacji oraz w trakcie zamieszkania osób w 

placówce wykorzystywane będą w celach: 

1. Tworzenia zestawień, statystyk i analiz 

a)  na potrzeby wewnętrzne: obejmujące w szczególności raportowanie zbiorcze listy 

kandydatów według ustalonych kryteriów, planowania pracy wychowawczej i 

opiekuńczej. Dane będą wykorzystywane w procesie rekrutacji oraz przez cały 

czas zamieszkania wychowanka w placówce. 

2. Wykonywania ciążących na placówce obowiązków prawnych; 

a) wystawiania faktur 

b) zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznej sieci w placówce 

3. Zapewnienia bezpieczeństwa 

a) Poprzez informowanie uprawnionych służb w przypadkach określonych  

w Statucie placówki i regulaminach. 

 

KATEGORIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. 

1. Kandydatów do zamieszkania w Bursie Szkolnej, zgłoszonych w procesie rekrutacji 



2. Wychowanków przyjętych do Bursy Szkolnej  

ZGODA 

1. Do przyjęcia wniosku o zamieszkanie w Bursie Szkolnej wymagane jest podanie przez 

kandydata oraz jego rodziców lub opiekunów prawnych danych określonych w 

regulaminie rekrutacji (Jeśli kandydat do przyjęcia nie poda wymaganych danych, nie 

może ubiegać się o miejsce w Bursie Szkolnej) 

2. Jeśli kandydat/mieszkaniec udzieli  nam zgody na wykorzystanie danych, może ją 

w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem 

wykorzystania Twoich danych przed cofnięciem takiej zgody) 

 

PRAWO DO SPROSTOWANIA 

1. Jeśli kandydat/mieszkaniec udziela nam zgody na wykorzystanie danych, może ją 

w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem 

wykorzystania jego danych przed cofnięciem takiej zgody). 

PRAWO DO USUNIĘCIA DANYCH (TZW. PRAWO DO ZAPOMNIENIA) 

1. Korzystając z tego prawa kandydat/mieszkaniec może złożyć wniosek o usunięcie 

danych. W przypadku zasadności wniosku placówka niezwłocznie usunie dane. 

PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA  

1. Korzystając z tego prawa kandydat/mieszkaniec  może złożyć wniosek o ograniczenie 

przetwarzania danych, np. jeśli kwestionuje prawidłowość przetwarzanych danych. 

W przypadku zasadności wniosku Bursa Szkolna może dane jedynie przechowywać. 

Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających 

ograniczenie przetwarzania.  

PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH 

1. Korzystając z tego prawa kandydat/mieszkaniec ma możliwość pozyskania informacji, 

jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane. 

PRAWO DO PRZENIESIENIA DANYCH  

1. Korzystając z tego prawa kandydat/mieszkaniec ma możliwość przeniesienia przez nas 

danych bezpośrednio do innego administratora, jak również otrzymania kopii danych 

w ustrukturyzowanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego, w taki 

sposób, żeby mógł samodzielnie przenieść dane do innego administratora. (w zakresie 

określonym w art. 20 RODO)  



KONTAKT I INFORMACJE. 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@fts.com.pl 

 


