
Klauzula informacyjna 
 

 
Szanowni Państwo, wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) 
informujemy, iż: 

1) Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Pańskich 
dzieci jest Dyrektor ………………………………………… 

2) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można 
skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych osobowych telefonicznie pod 
numerem  
………………………….. 

3) Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b 
RODO 

4) Pani/Pana dane oraz dane Dziecka/Dzieci przetwarzane w następujących celach: 
- rekrutacji dzieci do placówki, 
- ewidencji dzieci, 
- prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i 
opiekuńczej, 
- w celach sprawozdawczych, 

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są : 
- uprawnione podmioty (na podstawie przepisów prawa) w tym: MEN, jednostka 
prowadząca, związki zawodowe, jednostki kontrolujące, 
- podmioty zewnętrzne, którym administrator danych osobowych przekazuje dane 
w związku z organizacją pracy przedszkola/oddziału przedszkolnego  
- podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie edukacji, opieki i 
wychowania, 

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w zależności od celu, w jakim 
zostały zebrane, od przepisów prawa lub przyjętych przez Administratora 
rozwiązań, a także wyrażonej przez Pana/Pani zgody/ zgód oraz oświadczeń. 
W przypadku: 

 zgody – przez czas wskazany w oświadczeniu o zgodzie, do czasu 
odwołania zgody, 

 umowy/ innej czynności prawnej – przez czas niezbędny do realizacji 
umowy, 

 danych archiwalnych – przez czas wynikający z obowiązujących przepisów 
prawa 

8) podanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją 
niepodania danych dziecka jest uniemożliwienie działalności statutowej 
przedszkola/oddziału przedszkolnego wobec Pani/Pana dziecka. 

9) Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uzna 
Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem 
przepisów. 

10) Ma Pan/Pani prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do 
przenoszenia danych oraz uzyskania kopii danych. 

 
 

 


