
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 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  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik 
Urzędowy Unii Europejskiej PL)     

 

informuję, że: 

1) Administratorem przekazanych  danych osobowych jest Przedszkole 
Samorządowe nr 2 w Dzikanowie Leśnym, przy ul. Akinsa 8,kontakt z 
administratorem możliwy jest pod nr telefonu  22 427 65 56. 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email 
rodoanka@gmail.com 

3) Dane osobowe dziecka i opiekuna prawnego będą przetwarzane na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. a, c oraz 9 ust. 2 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych w celu realizacji zadań w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-
pedagogicznej. 

4) Odbiorcami podanych danych osobowych będą podmioty uprawnione do 
uzyskania tych danych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z 
którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych 
osobowych w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówki.  

5) Dane osobowe dziecka i opiekuna prawnego przechowywane będą przez okres 
niezbędny do realizacji pomocy, o której mowa w ust. 3 oraz po jej 
zakończeniu w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
Administratorze oraz realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych 
interesów realizowanych przez Administratora lub do momentu cofnięcia 
zgody. 

6) Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora: dostępu do danych 
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody. 

7) Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania 
niektórych danych (imię i nazwisko rodziców, opiekunów prawnych, imię i 
nazwisko dziecka, wiek dziecka, dodatkowe informacja mogące mieć wpływ 
na realizację zadania) może uniemożliwić realizację pomocy. 

 

 

 

Zapoznałem się ………………………………………. 

(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 


