
 

Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców – po przyjęciu 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016r. 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: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Gminne w Dobroszycach ul 
Nowosiedlicka 1, 56-410 Dobroszyce 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Marek Adamaszek, z którym można się skontaktować  
e  -mailowo: madamaszek@zontekiwspolnicy.pl oraz telefonicznie: +48 608294903 

3. Dane osobowe (dziecka/rodzica/opiekuna prawnego) przetwarzamy w zakresie: imię i nazwisko, 
data urodzenia, numer PESEL kandydata (w przypadku braku numeru PESEL seria i numer 
paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość); imiona i nazwiska rodziców 
kandydata; adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata; adres e-mail rodziców; numery 
telefonu rodziców; 

4. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie: 

a) art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach 
określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, w tym w celu promowania 
działalności placówki oraz osiągnięć i umiejętności dziecka, a także w celu zapewnienia udziału 
w zajęciach dodatkowych, żywienia dzieci, korzystania z pomocy psychologiczno-
pedagogicznej, zawarcia umowy ubezpieczenia NNW; 

b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z realizacją celów dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych placówki w celu wykonania obowiązków prawnych 
nałożonych art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 
59) takich, jak prowadzenie ewidencji dzieci prowadzenie zadań z zakresu opieki, opieki 
pielęgniarskiej, żywienie dzieci, prowadzenie zajęć dodatkowych,  

5. Art. 9 ust. 2 lit. h RODO w celu świadczenia opieki pielęgniarskiej i profilaktyki zdrowia dzieci, 
prowadzenia ewidencji dzieci  

6. Odbiorcami danych osobowych są, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu 
wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do 
zrealizowania celów przetwarzania. 

7. Dane osobowe będą przechowywane co najmniej do końca okresu, w którym dziecko będzie 
uczęszczało do placówki lub do czasu wycofania zgody, zgłoszenia sprzeciwu, a w każdym razie 
przez okres wskazany przepisami związanymi z wypełnianiem obowiązku prawnego przez 
placówkę. 

8. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

9. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 



 

10. 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. 

11. Podanie danych osobowych w celu wykonania przez Administratora obowiązku prawnego jest 
wymogiem ustawowym. W celu uczęszczania dziecka do placówki są Państwo zobowiązani do 
podania danych. Podanie danych udostępnionych na podstawie zgody jest dobrowolne, a brak 
zgody spowoduje niemożność zrealizowania zamierzonego celu, lecz nie wpłynie na realizację 
głównych zadań przez placówkę. 

 


