
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ukrainian Pupils Pre-Enrolment Data Collection –  

Data Protection Privacy Notice  
July 2022  

   
Purpose   
  
The Department of Education, which provides for the education of people resident in the 
State, requires certain personal data on all learners in order to fulfil its functions, including 
the planning of the provision of education in schools.   
  
The Regional Education and Language Team (REALT) Coordinator, based in the local Education 
and Training Board, requires this personal data to assist families in securing school places, to 
advise and support the Department in developing new capacity where required, and to co-
ordinate the provision of education services to schools and families across their defined area.   
  
For the purposes of this data processing, the Department and the REALT Coordinator are joint 
data controllers. This arrangement is reflected in this notice.  
  
Legal basis   
  

• Article 6(1)(e) of the General Data Protection Regulation - processing is 
necessary for the performance of a task carried out in the public interest or in the 
exercise of official authority vested in the controller   

  
• Article 6(1)(f) of the General Data Protection Regulation - processing is 
necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by the controller   

  
• Section 38 of the Data Protection Act 2018 - processing is necessary for the 
performance of a function of a controller conferred by or under an enactment or 
by the Constitution, or the administration by or on behalf of a controller of any 
non-statutory scheme, programme or funds where the legal basis for such 
administration is a function of a controller conferred by or under an enactment or 
by the Constitution.  

   
• Sections 6 and 7 of the Education Act 1998 as amended – to promote equality 
of access to and participation in education and to promote the means whereby 
students may benefit from education and to fulfil the Minister’s function to plan 
and coordinate the provision of education in recognised schools   

  

• Sections 15 and 23 of the Education Act 1998 as amended – to manage the 
school on behalf of the patron and the function of the Principal to be responsible 
for the day-to-day management of the school  

  



• Section 266 of the Social Welfare Consolidation Act 2005  
  

• Section 10 of the Education and Training Boards Act 2013 – to fulfil the function 
of an education and training board to plan, provide, coordinate and review the 
provision of education in recognised schools in its functional area  

  
Source of Data  
  
Parent/Guardian of the student   
  
Categories of data subject   
  

• Ukrainian children in Ireland under the Temporary Protection Directive  
• Parents/guardians of Ukrainian refugee children in Ireland under the 
Temporary Protection Directive  

  
Categories of personal data:   
  
(i) Ukrainian refugee child:  
  

• Name  
• Date of Birth  
• PPSN  
• Gender   

  
(ii) Parent/guardian of Ukrainian refugee child:  
  

• Name  
• Current address including Eircode  
• Whether address is an accommodation centre  
• PPSN  
• Email address  
• Telephone number  

  
Further Processing   
  
Where the Department or REALT Coordinator intends to further process your data or that of 
your child for a purpose other than the purposes listed in this notice, the Department/REALT 
Coordinator will provide you prior to that further processing with information on that other 
purpose and with any relevant further information on the processing activity and your data 
protection rights.   
  
Recipients of the data   
  
Personal data will be shared between the Department of Education and REALT Coordinators 
and Education and Training Boards Ireland. Your personal data will also be shared with schools 
and Education and Training Boards in the relevant area to assist in the prediction of school 
placement and capacity needs. Where the Department of Education/REALT Coordinators 
intend to share your personal data with any other party, the Department/REALT Coordinator 
will provide you prior to that further processing with information on that data sharing and 
with any relevant further information on the processing activity and your data protection 



rights. Anonymised statistics based on the collected data may be shared with other 
organisations.  
  
Storage period   
  
The personal data provided will be retained for a period of a maximum of 6 months following 
receipt.   
  
Third Country   
  
None of your data or that of your child will be transferred to a country outside of the European 
Economic Area i.e. the EU and Norway, Iceland and Liechtenstein   
  
Data Subject Rights   
  
Please see Department of Education – Data Protection for information on your right to access 
your data and that of your child.   
  
You may also exercise your right to correct your data, seek to restrict how it may be 
processed or object to how it may be processed. Your data or that or your child will not be 
used for automated decision-making or profiling, please see 
https://www.dataprotection.ie/en/individuals/rights-individuals-under-general-data-
protection-regulation  for the data Protection Commissioner’s Guide to Data Subject 
Rights.   
  
While you have a right to request to have your data or that of your child deleted the 
Department may not be able to agree to your request if it is less than 6 months since your 
data was recorded by the REALT Co-ordinator. Similarly the Department may not be able to 
agree to your request for deletion where your data is subject to the National Archives Act 
1986 and no order has been made to dispose of the this category of data under that Act.   
  
You have the right to lodge a complaint with the Data Protection Commissioner, please see 
www.dataprotection.ie  
   
  
Contact Details   
  
The Department of Education is the joint data controller with the REALT Coordinator for the 
processing of your data.    
  
The Department’s Data Protection Officer may be contacted by sending an e-mail to 
dpo@education.gov.ie  or by post to Department of Education and Skills, Data Protection 
Unit, Athlone, Co. Westmeath, N37 X659.  
  
Contact details for your local REALT Coordinator are available here: Regional Education and 
Language Teams for Ukraine  
  

https://www.gov.ie/en/organisation-information/data-protection/
https://www.dataprotection.ie/en/individuals/rights-individuals-under-general-data-protection-regulation
https://www.dataprotection.ie/en/individuals/rights-individuals-under-general-data-protection-regulation
http://www.dataprotection.ie/
mailto:dpo@education.gov.ie
https://www.etbi.ie/regional-education-and-language-teams-for-ukraine/
https://www.etbi.ie/regional-education-and-language-teams-for-ukraine/


Збір даних учнів з України перед зарахуванням – Повідомлення про 

конфіденційність захисту даних  

Липень 2022  

  
  

Мета  

  

Департамент освіти, який забезпечує освіту людям, які проживають у цій державі, 

вимагає певних особистих даних про всіх учнів для виконання своїх функцій, 

включаючи планування надання освіти в школах.  

  

Координатору регіональної групи з питань освіти та мови (REALT), який базується 

в місцевій Раді з питань освіти та навчання, потрібні ці особисті дані, щоб 

допомогти сім’ям знайти місця в школі, щоб консультувати і підтримати 

Департамент у створенні нових місць, якщо це необхідно, і для координації 

надання освітніх послуг школам і сім'ям у межах їх визначеної території.  

  

З метою обробки цих даних Департамент і координатор REALT є спільними 

контролерами даних. Ця домовленість відображена в цьому повідомленні.  

  

Правова основа  

  
• Стаття 6(1)(e) Загального регламенту захисту даних - обробка необхідна 
для виконання завдання, яке виконується в суспільних інтересах або для 
виконання офіційних повноважень, наданих контролеру  

  
• Стаття 6(1)(f) Загального регламенту захисту даних - обробка необхідна 
для цілей законних інтересів, які переслідує контролер   

  
• Розділ 38 Закону про захист даних 2018 р. — обробка необхідна для 
виконання функції контролера, покладеної на виконання законодавчою 
особою відповідно до Конституції, або для адміністрування контролером або 
від його імені будь-якої нестатутної схеми, програми чи фондів, де правовою 
основою для такого адміністрування є функція контролера, надана відповідно 
до закону чи Конституції.  

  
• Розділи 6 і 7 Закону про освіту 1998 року з поправками – сприяти рівності 
доступу до освіти та участі в ній, а також заохочувати засоби, за допомогою 
яких учні можуть отримати вигоду від освіти, а також виконувати функції 
міністра щодо планування та координації надання освіти у визнаних школах.  

  

• Розділи 15 і 23 Закону про освіту 1998 року з поправками – керувати 
школою від імені патрона, а директор – нести відповідальність за 
повсякденне управління школою.  

  

• Стаття 266 Консолідованого закону про соціальне забезпечення 2005 року  
  

• Розділ 10 Закону про ради з питань освіти та навчання 2013 року – 
виконувати функції ради з питань освіти та навчання, планувати, 



забезпечувати, координувати та переглядати надання освіти у визнаних 
школах у своїй функціональній сфері  

  

Джерело даних  

  

Батьки/опікуни учня  

  

Категорії суб'єктів даних  

  
• Українські діти в Ірландії згідно з Директивою про тимчасовий захист  
• Батьки/опікуни українських дітей-біженців в Ірландії відповідно до 
Директиви про тимчасовий захист  

  

Категорії персональних даних:  

  

(i) Українська дитина-біженець:  

  
• Ім'я   
• Дата народження   
• PPSN  
• Стать   

  

(ii) Батьки/опікуни української дитини-біженця:  
  

• Ім'я  
• Поточна адреса, включаючи поштовий код  
• Чи є адреса центром розміщення  
• PPSN  
• Адреса електронної пошти  
• Номер телефону  

  

Подальша обробка  

  

Якщо Департамент або координатор REALT має намір продовжити обробку ваших 

даних або даних вашої дитини з метою, відмінною від цілей, зазначених у цьому 

повідомленні, департамент/координатор REALT надасть вам інформацію про цю 

іншу мету перед подальшою обробкою та будь-яку відповідну додаткову 

інформацію про діяльність з обробки та ваші права на захист даних.  

  

Одержувачі даних  

  

Особисті дані будуть передаватись до Департаменту освіти та координаторів 

REALT і Ради з питань освіти та навчання Ірландії. Ваші особисті дані також будуть 

передані школам і Радам з питань освіти та навчання у відповідній області, щоб 

допомогти у прогнозуванні розподілення в школи і потреб у навчанні. Якщо 

координатори Департаменту освіти/REALT мають намір поділитися вашими 

персональними даними з будь-якою іншою стороною, перед подальшою 

обробкою координатор Департаменту/REALT надасть вам інформацію про такий 

обмін даними та будь-яку відповідну додаткову інформацію про діяльність з 



обробки та ваші права на захист даних. Анонімна статистика на основі зібраних 

даних може бути передана іншим організаціям.  

  

Термін зберігання  

  

Надані персональні дані зберігатимуться протягом максимум 6 місяців після 

отримання.  

  

Третя країна  

  

Жодні ваші дані або дані вашої дитини не будуть передані до країни за межами 

Європейської економічної зони, тобто ЄС, Норвегії, Ісландії та Ліхтенштейну  

  

Права суб’єктів даних  

  

Відкрийте Департамент освіти – захист даних для отримання інформації про ваше 

право на доступ до ваших даних і даних вашої дитини.  

  

Ви також можете скористатися своїм правом виправити свої дані, спробувати 

обмежити їх обробку або заперечити проти того, як вони можуть оброблятися. 

Ваші дані або дані вашої дитини не використовуватимуться для автоматичного 

прийняття рішень або профілювання, дивіться посібник Уповноваженого із 

захисту даних щодо прав суб’єктів даних 
https://www.dataprotection.ie/en/individuals/rights-individuals-under-general-data-
protection-regulation.  

Хоча ви маєте право вимагати видалення ваших даних або даних вашої дитини, 

Департамент може не задовольнити ваш запит, якщо минуло менше 6 місяців 

після того, як ваші дані були записані координатором REALT. Подібним чином 

Департамент може не погодитися на ваш запит на видалення, якщо ваші дані 

підпадають під дію Закону про національні архіви 1986 р. і не було видано 

жодного розпорядження щодо видалення цієї категорії даних відповідно до цього 

Закону.  

  

Ви маєте право подати скаргу до Уповноваженого із захисту даних, дивіться 
www.dataprotection.ie  
  
  

Контактні дані  

  

Департамент освіти є спільним контролером даних з координатором REALT для 

обробки ваших даних.  
  

З інспектором із захисту даних Департаменту можна зв’язатися, надіславши лист 

на електронну адресу dpo@education.gov.ie або надіславши лист за адресою 

Department of Education and Skills, Data Protection Unit, Athlone, Co. Westmeath, N37 
X659.  
  

Контактні дані вашого місцевого координатора REALT доступні за посиланням: 

Регіональні освітні та мовні команди для України  

https://www.gov.ie/en/organisation-information/data-protection/
https://www.dataprotection.ie/en/individuals/rights-individuals-under-general-data-protection-regulation
https://www.dataprotection.ie/en/individuals/rights-individuals-under-general-data-protection-regulation
http://www.dataprotection.ie/
mailto:dpo@education.gov.ie
https://www.etbi.ie/regional-education-and-language-teams-for-ukraine/

