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I czniowie Realizacja zadań dydaĘcznych, wychowawczych i opiekuńczych zgodnie z

ustawą z dnia l4 grudnia 20l6 r - Prawo oświatowe (tj, Dz.U. z2020 r. poz.910

z późn, zm,), na podstawie art, 6 ust. 1 ]it, c RoDo.

Czas wynikający z przepisów

szczególlychw zależności od potrzeb dla

których są gromadzone (np, akusze ocen

przechowywane są przez okres 50 lat),

np

l organ prorvadzacr 1ednostkę.

] Podn]iotv ze\\,netrzne realizujące

- zadania z zakresu bezpieczetistrva i higienr pracr,.

- zadania z zakesu dostarczenia programu ohsługrrjaceg.l

dziennik elektronicznr,

_,łdr-rl z,.|'\re.. l-.,L':,\:/lc.' J"lL,lll<r'n.li \e(T.l,/1ś,

Rodzice lub
pra* n i

opiekunorvie

Realizacja zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dzieci

własnych, przysposobionych lub nad którymi sprawje się pieczę zastępczą

zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 201 6 r, - Prawo oświatowe (t,j, Dz- u- z2a20

r poz.910 zpóźn. zfr.), na podstawie ań, 6 ust, 1 lit, c RODO,

Czas wynikający z przepisów

szęzegóhyah w żalężności od potrzeb dla

których są gromadzone (np, arkusze ocen

przechowywane są przez okJe§ 50 lat),

np,

1, organ plowadzący jednostkę,

2, podmioty zewnętrzne realizujące:

- zadania z zakesu bezpieczeństwa i higieny pracy,

- zadania z zakesu dosmczenia proglamu obsługującego

dziennik elektronicay,

- admia z zakres, łchiwizacji dokumentacji wemęIrznej

Kandydaci
podczas rekrutacji
na ucznióry

Realizacja naboru. zgodnie z przepisami rozdziału 6 ustarq z dnia lJ 3rudnia

201ó r - Prarro oślviatowe (tJ DZ U, z 2020 r poż 9]0 ż późn zm ), na

podstalvje a( 6 ust I li! c RoDo

Czas przewidzimy w art, l60 W, ustasy

tj,:

- Kandydaci przyjęci - nie dłuZej niZ do

końca okresu, w którym uczeń kozysta z

wychowania w placówce.

- Kandydaci nieprzyjęci - okes roku,

np.

t orge prowadzącyjednostkę.

2, podmioty zewnętrae realiające:

- zadania z zaklesu bezpieczeństwa i higieny pracy,

- zadania z zakresu archiwizacji dokumentacji wewnętrznej

PrłCos,nic} Zatrudnianie, pomoc soĄalna orubezpleczeństwo i orgmizacja pracy na

podstawie ff, 6 ust. 1 iit. c RoDo zgodnie z:

a) przepisami ustasT Karta nauczyciela i kodeksu pracy, które

regulują spra*y niązane z pracomikmi pedagogicaymi

lub

b) prżepi§ami ustaury o pracownikach samorządouych i kodeksu

pracy, które reguluj ą sprawy zwięaae z ptacownikami

niepedagogicznymi,

Czas przewidziany przepisami prawa

maksymalnie wynoszący 50 lat (np.

dowody ńezbędne przy ustalmiB

podstawy świadczeń emerytalnych lub

rentowych) lub do momentu odwołania

zgody w przypadku gromadzenia danych

osobowych za PaniPana zgodą,

np.

l, orgm prowadzący jednostkę,

2, podmioty zemęme realiające:

- admia z zakresu medycyny pracy,

- zadania z zakręsl bęzpieczeństwa i higieny pracy,

- zadania z zakresu dostaJczenia progrmu obsfugującego

dżennik elektroniczny,

- zadania z zakresu łchiwizacji dokumentacji wewnętznej

Knnd),dłci do
prłcy

Przepro*,adzanie aktLIłlneto postepowania rekrutacijnego oraz przvszłvch

postęporłań rekrutacyjnych na podstawie art 6 ust l li1. a RODO zgodnie z

aktualnie obowiązu]ącymi przepisanii prawa prac} kodeksem prac}, ] ustarvami

reguluj ącymi zairudnienie § ośWj acie

('zas przelridziany przepisalni pra*a

nląkslnralnie lrrynoszacv j miesiace ]ub do

11onę-LJ odN,o]dl,d ?!od. \ p"z}| 
"dkU

ql onladzenta dant ch osoborrr ch za

Par, Paro z:odo ( za. ] |at liczol r c]- nd

Zal1icztr}l r7},u ,| )tón,n lo),unellq

aplrkacvj ne zoslaIy złozone

Nie dotycży,

konl rł heilci Realizacja zawanej umowy lub innych śwladczeń na podstawie udzielonej zgody

i dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratorą w

tf m N szczeg6\§ości § ce\u {ea\izaiii uńow, to4at§§a§ia skatgi §Ńoskó§, §
celu wystawiania faktuą prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji

podatkowej, na podstawie ań, 6 ust, 1 lit, c RoDo w związku z art,74 !st.2

lstary z dnla29 września l 994 r o rachunkowości (tj, Dz. U- z2019 L poz- 35I,

1495, poz- 1511 i poz. 1680 6u z 2020 r, poz, 568), w przypadku ewentualnych

sporów dme osobowę mogą być róMież przefuażme w celu dochodzenia

roszczeń bądź obrony prawAdministratora na podstawie aft, 6 u§t. 1 lit. fRoDo,

Czas przechowywania dokumentacj i

księgowej i podatkowej wcelu

dok§§!§aąia i§z\iczei\ §§ikaią§! z
przepisów prawa (np, 5 lat od zakończenia

roku, w którym została wystawiona

fakrura).

np,

l organ prowadzący jednostkę,

a, §§dńi§tJ ze.męlTz§ę €a\iz§\ąae:

- zadmia z zakresu rchiwizacji doLumentacji wewnętrznej

Beneficjenci ZFSS Iunkcjonowmie Zakładowego Fundusa Swiadczeń Socjalnych na podstawie

u§tawy z dnia 04 marca l994 r o zakładowym lundusa świadczeń socjalnych

(t1, Dz_ u _ z 2a20 I _ poz, l 070) ore ań, 6 u§t, l lit, c RoDo.

Czas maksymalnie wynoszący 5 lat (okes

przechowywania dokumentacji księgowej i

podatkowej wynikający z przepisów

prawa),

np.

l, organ prowadzący jednostkę,

2, podmiory zewnętrzne reaiizującel

- zadmia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,

- ąduia z zakresu uchińacji dokumentacji wewnErnej

3 - orgańzacja zwiękowa,

Osoby odbierające
dzieci z terenu
placówki

Umozlirrjenie osobom uporvunionym odbiór dżiecka z placóu,ki na podsta§ie

afr 6usl ] ]it, eRoDo
Czas zakończenia roku szkolnego w

któryrn dzlecko ukończ}-ło 7 rok żvcia

Nie dotyczy


