KLAUZULA INFORMACYJNA W PRZEDSZKOLU - W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH
OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Szanowni Państwo,
Mając na uwadze, zmiany w prawie ochrony danych osobowych związane z
obowiązywaniem ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
I RADY
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:
Informujemy, że zgodnie z obowiązkami wynikającymi z Ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.):
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Św.
Jadwigi Królowej 34-721 Raba Wyżna 120
2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych (IOD):
Rafał Andrzejewski: iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl
nr tel: 504976690.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji ustawowych zadań
oddziału przedszkolnego lub w celu zawarcia umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a,
c, e RODO oraz na podstawie art. 9 ust. 1lit. g RODO tj. w szczególności w celu:
1) zapewnienia dziecku opieki, wychowania i uczenia się w atmosferze akceptacji
i bezpieczeństwa;
2) tworzenia warunków, umożliwiających dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej;
3) pełnienia
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4) pomagania w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu
wczesnej interwencji specjalistycznej;
5) informowaniu na bieżąco o postępach dziecka;
6) uzgadnianiu wspólnie z rodzicami kierunku i zakresu zadań realizowanych w
przedszkolu i poszczególnych oddziałach.
7) wspierania całościowego rozwoju dziecka.

4. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych
oraz prawo do ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo do wniesienia

sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do złożenia
oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody, w każdym czasie zgody (kiedy ma
to zastosowanie np. publikacja wizerunku). W przypadku ograniczenia przetwarzania
danych - może Pani/Pan żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z
Panią/Panem działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane na
Pani/Pana temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chce Pani/Pan,
żebyśmy je usunęli, bo są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
lub na czas wniesionego sprzeciwu względem przetwarzania danych.
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6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się
ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż Pani/Pana dane osobowe są
przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa.
7. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do
realizacji zadań wskazanych w pkt.3.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
9. W przypadku realizacji zadań dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom
udzielającym wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami
powierzenia przetwarzania danych.
10. Okres retencji (przechowywania danych osobowych):
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów
prawa. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych (np. upublicznienie
wizerunku dziecka) do momentu jej wycofania. W takiej sytuacji cofnięcie zgody nie
będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem.
11. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

