
KLAUZULA INFORMACYJNA 

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (RODO) oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że: 

 Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Przedszkola reprezentujący 
Przedszkole Miejskie im. Krasnala Hałabały w Podkowie Leśnej ul. Miejska 7 , 05 – 807 
Podkowa Leśna, tel 22 758 95 46, email: dyrektor@przedszkole.podkowalesna.pl  zakładka 
RODO na stronie internetowej http://przedszkole.podkowalesna.pl/ 

 Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (art. 37 ust 1 lit a RODO), z którym 
można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:  ul. Miejska 7 
05 807 Podkowa Leśna lub email: dyrektor@przedszkole.podkowalesna.pl   

 Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisów prawa   lub na podstawie 
zgody art. 6 pkt 1 lit. a lub umowy art. 6 pkt 1 lit b oraz art.6 pkt 1 lit.c  

 Nie są przekazywane poza obszar EOG chyba, że wymagałoby tego prawo. 

 Powierzone dane osobowe są przechowywane przez Administratora zgodnie z  przepisami 
oświatowymi (Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r ( Dz. U. z 2017r poz. 59 z póżn. zm.)- Prawo 
oświatowe) oraz Rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych 
(Dz. U. nr 14 poz. 67 z dnia 18.01.2011r) 

 Celem przetwarzania danych jest realizacja celów dydaktycznych, wychowawczych i 
opiekuńczych oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa takich rekrutacja dzieci do 
przedszkola, ewidencja dzieci , prowadzenie dziennika zajęć, promowanie przedszkola ,  jak 
również w celach statystycznych i archiwalnych. 

 Przetwarzane dane mogą być udostępniane organom nadzorczym zgodnie z przepisami 
prawa, delegacji wynikającej z Prawa Oświatowego  i organizacją pracy Przedszkola, oraz 
nadzorem pedagogicznym, podmiotom współpracującym w zakresie edukacji i wychowania.  

 Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych dziecka jest 
uniemożliwienie działalności statutowej oraz spełnienia obowiązku wynikającego z  art. 40 
Prawa oświatowego.  

 Mają Państwo prawo do: 

 Dostępu do danych (art. 15 RODO) 

 Sprostowania/poprawienia swoich danych (art. 16 RODO) 

 Usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie (art. 17 RODO) 

 Ograniczenie przetwarzania danych (art. 18 RODO) 
 Przeniesienia danych (art. 20 RODO) 

 Wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO)- UODO ul. Stawki 2 , Warszawa  

 Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej 
i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym 
zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem 
czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 
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