
Інформація про обробку персональних даних  

для кандидатів у перший клас  

Відповідно до ст. 13 ч. 1 і 2 Регламенту Європейського парламенту і Ради 
(ЄС) 2016/679 від 27.04.2016 р. «Про захист фізичних осіб у зв’язку з 
опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних, та про 
скасування Директиви 95/46/ЄС» (Загальний регламент про захист даних, 
надалі іменується «GDPR»), повідомляємо, що:  

 Контролером персональних даних є Директор Комплексу шкіл економіки та 
сфери послуг ім. Наталії Гонсьоровської у Лодзі, вул. Астронавтів, 19, 93-533 
м. Лодзь, тел. 42 633 60 09, електронна адреса: kontakt@zseiu.elodz.edu.pl  

 Контролер призначив Інспектора із захисту даних, з яким Ви можете 
зв’язатися з усіх питань, що стосуються обробки персональних даних та 
реалізації прав, пов’язаних з обробкою даних: письмово на нашу юридичну 
адресу або на адресу електронної пошти: rodo@zseiu.elodz.edu.pl  

 Персональні дані кандидатів та їхніх батьків/законних опікунів 
оброблятимуться з метою проведення процедури набору на підставі ст. 6 ч. 
1 літ. с та ст. 9 ч. 2 літ. g GDPR, тобто з метою виконання юридичного 
обов’язку, у зв’язку із Законом Польщі від 14 грудня 2016 року – «Про освіту» 
(тобто Законод. вісник Польщі за 2020 р., п. 910 зі зм.), в якому визначено 
зміст заяви про зарахування до школи та додатків до неї, критерії набору, а 
також правила зберігання персональних даних кандидатів, документування 
процедури набору та додаткової процедури.  

 Одержувачем персональних даних, що містяться у заяві, може бути 
уповноважений суб’єкт ІТ-підтримки, який здійснює обробку персональних 
даних на підставі договору доручення, та інші суб’єкти, уповноважені 
отримувати таку інформацію на підставі законодавства.   

 Інформацією про процедуру набору, включаючи, зокрема, інформацію про 
факт відбору та зарахування кандидата, будуть обмінюватися (через 
електронну систему підтримки проведення процесу набору) школи, вказані у 
заяві в переліку преференцій, з метою покращення процесу набору та 
уникнення явища блокування місць.  

 Персональні дані не будуть передаватися третій країні та міжнародній 
організації.  

 Персональні дані кандидатів та документація, що стосується процедури 
набору, оброблятимуться (у тому числі зберігатимуться) протягом строку, 
передбаченого ст. 160 Закону Польщі від 14 грудня 2016 р. – «Про освіту», у 
частині:  

 прийнятих кандидатів: не довше ніж до кінця періоду навчання у школі,  

 неприйнятих кандидатів: протягом одного року, крім випадків, коли на 
рішення директора школи було подано скаргу до адміністративного суду і не 
було видано рішення, яке набрало законної сили.  

 У зв’язку з обробкою персональних даних, на підставі законодавства, Ви 
маєте право:  

 на доступ до вмісту Ваших даних, на підставі ст. 15 GDPR, 

виправляти дані, на підставі ст. 16 GDPR,  

 обмежувати обробку, на підставі ст. 18 GDPR.  



 Ви не маєте права видаляти персональні дані (у зв’язку зі ст. 17  ч. 3 літ. b, 
d GDPR), права на перенесення персональних даних, передбачене ст. 20 
GDPR, а також права заперечувати проти обробки персональних даних, 
передбачене ст. 21 GDPR, оскільки правовою основою для обробки 
персональних даних кандидата є ст. 6 ч. 1 літ. c GDPR.  

 Під час обробки даних для цілей процесу набору не здійснюється 
автоматизоване прийняття рішень та профілювання, передбачені ст. 22 
GDPR. Це означає, що жодні рішення щодо зарахування до школи не 
приймаються автоматично та не створюються жодні профілі кандидатів.  

 Батьки/законні опікуни кандидата, якщо вони вважатимуть, що обробка 
даних у процесі набору порушує чинне законодавство, мають право подати 
скаргу, відповідно до ст. 77 GDPR, начальнику Управління з питань захисту 
персональних даних. 

 Надання даних, що містяться у даному формулярі та доданих документах, 
не є обов’язковим, але це обов’язкова умова для подання заяви на 
зарахування до обраного навчального закладу та використання критеріїв 
пріоритету.  
 У разі ненадання даних справа не буде розглядатися. 
 


