
Klauzula informacyjna dla Rodziców
 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia 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 danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, iż: 
    Administratorem  danych  osobowych  jest Przedszkole  Publiczne  w  Nowogrodźcu,
ul. Kolejowa 46, 59-730 Nowogrodziec, reprezentowana przez Dyrektora.

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w jest P. Janusz Wyspiański                                       
(email: januszwyspianski@abi24.eu), tel. +48 600 246 497

Podane  przez  Państwo  dane  osobowe  są  wykorzystywane     wyłącznie  do  kontaktu  z
rodzicami  w  celach  określonych  wewnętrznymi  procedurami  bezpieczeństwa  na  terenie
Przedszkola  Publicznego  w  Nowogrodźcu  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i
zwalczaniem COVID-19,  na podstawie obowiązujących przepisów prawa:  

a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a dokładnie w celu wykonania obowiązku prawnego nałożonego
ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019r. poz.1148 ze zm.),

b) art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust.2 lit. b i c – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku w celu : 
- rekrutacji dzieci posiadających prawo do korzystania w wychowania prz4edszkolnego (art.
6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. B RODO), 
-  realizacji  zadań  związanych  z  wypełnieniem  obowiązku  rocznego  przygotowania
przedszkolnego (art. 6 ust. 1 lit. coraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO),
-  przetwarzanie  jest  niezbędne  do  wypełnienia  obowiązku  prawnego  ciążącego  na
Administratorze, 
-  w innych przypadkach dane osobowe Państwa dzieci  przetwarzane będą wyłącznie na
podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

    Odbiorcami danych osobowych będą tylko i wyłącznie upoważnieni pracownicy Przedszkola,
podmioty  którym należy  udostępnić  dane  osobowe na  podstawie  przepisów prawa,  a  także  te,
którym dane zostaną  powierzone do zrealizowania celów przetwarzania. 
         Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji będą przechowywane nie dłużej niż do końca
okresu, w którym uczeń będzie uczęszczał do placówki, a w przypadku nieprzyjęcia do placówki –
przez okres jednego roku.  
        Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,  
ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
przy uwzględnieniu przepisów szczegółowych.  
        Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest  Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa
danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych. 
        Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W celu uczestniczenia w rekrutacji
są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa
w rekrutacji.

Informujemy,  że  gromadzone  dane  osobowe  nie  są  profilowane,  przekazywane  ani
udostępniane organizacjom międzynarodowym.

Jednocześnie podkreślamy, że ochrona prywatności, w tym danych osobowych jest dla nas jednym
z najwyższych priorytetów.
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