
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 w Przedszkolu Niepublicznym im. Ks. Bronisława Markiewicza w Pruchniku 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz. Urz. UE. 

L. 2016.119.1), dalej RODO, informuję,: 

1. Administratorem danych osobowych Państwa i Państwa dzieci jest Dyrektor Przedszkola 

Niepublicznego im. Ks. Bronisława Markiewicza w Pruchniku, ul. Kańczudzka 32 

2. Celem przetwarzania danych osobowych Państwa i Państwa dzieci jest: 

a. zapewnienie dziecku prawidłowej opieki w czasie pobytu w Przedszkolu oraz wypełnienie 

obowiązków prawnych związanych z tą opieką, które określają przepisy prawa regulujące 

działalność przedszkoli, w szczególności ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r. Nr poz. 59) (podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. c 

i lit. b RODO) „obowiązek prawny” i „wykonanie umowy”; podanie danych osobowych 

w  zakresie określonym przepisami ustawy Prawo oświatowe jest wymogiem 

ustawowym i jest niezbędne do wykonywania przez naszą placówkę działalności 

opiekuńczej, wychowawczej, dydaktycznej; odmowa ich podania uniemożliwi 

wykonywanie tych obowiązków przez naszą placówkę, co jest równoznaczne z brakiem 

możliwości uczęszczania Państwa dziecka do naszej placówki, 

b. umożliwienie odbioru dzieci z Przedszkola przez wskazane przez Państwo osoby (podstawa 

prawna przetwarzania art. 9 ust. 2 lit a RODO) – tzw.” zgoda”, 

c. promocja działalności opiekuńczej i dydaktycznej naszej placówki, między innym 

na stronie internetowej Przedszkola oraz Zgromadzenia Sióstr św. Michała Archanioła 

w przypadku wyrażenia przez Państwa odrębnej zgody na wykorzystanie w tym celu 

danych osobowych (w szczególności wizerunku dziecka), (podstawa prawna przetwarzania 

art. 9 ust. 2 lit a RODO) –„zgoda”). 

3. Czas  przetwarzania danych osobowych dzieci i ich rodziców: 

a. dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania 

wskazanego w pkt 2 lit. a, w tym przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku 

archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa. 



b. w przypadkach przetwarzania danych osobowych Państwa i Państwa dzieci w celach 

wskazanych w pkt 2 lit. b i c, będziemy przetwarzać Państwa dane do momentu realizacji 

celu przetwarzania lub cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie tych danych. 

4. Dane osobowe Państwa jako  Rodziców oraz Waszego dziecka będą przetwarzane przez 

upoważnione w Przedszkolu osoby. 

5. Przekazywanie/powierzanie do przetwarzania danych osobowych Państwa oraz Państwa dzieci 

może następować: 

a. w związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 2 lit. a dane osobowe 

Państwa i Państwa dzieci będą przekazywane do podmiotów wykonujących zadania 

publiczne, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego 

prawa; 

b. dane osobowe Państwa i Państwa dzieci mogą być również powierzane do przetwarzania 

odbiorcom, którzy na podstawie stosownych umów podpisanych z Przedszkolem 

Niepublicznym im. Ks. Bronisława Markiewicza w Pruchniku będą przetwarzać te dane 

w celu realizacji umowy. 

6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych 

osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych 

osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016, 

8. Dane osobowe Państwa oraz dziecka nie będą poddane zautomatyzowanym procesom 

związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu. 

9. Dane osobowe Państwa oraz dziecka nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich. 

10. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy pytań w zakresie przetwarzani Pani, Pana, 

oraz Waszego dziecka danych osobowych i korzystania z praw związanych z przetwarzaniem 

danych osobowych, prosimy o kontakt: 

- listowy na adres: Przedszkole Niepubliczne im. Ks. Bronisława Markiewicza w Pruchniku, ul. 

Kańczudzka 32 

- telefoniczny: 508 478 611 

- e-mailowo:  przedszkolepruchnik@michalitki.pl 

  

         Pruchnik, dn. 25.05.2018 r. 


