
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

I. Administrator Danych Osobowych (ADO) 

Samorządowe Przedszkole nr 77 „Magiczne siódemki” z siedzibą w Krakowie ul. Jadwigi 

z Łobzowa 30, jest administratorem Pana/Pani danych osobowych. 

 

II. Inspektor Ochrony Danych Osobowych 

W celu lepszej komunikacji oraz realizacji zadań, mających na celu ochronę Państwa 

danych osobowych, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym jest 

możliwość kontaktu pod adresem email: inspektor6@mjo.krakow.pl lub pisemnie kierując 

zapytanie na adres siedziby Samorządowego Przedszkola nr 77. 

 

III. Cele i podstawy przetwarzania Pani/Pana danych 

Podstawą przetwarzania danych osobowych dzieci i ich rodziców są w szczególności 

ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r., ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 

grudnia 2016 r. oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. 

w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki 

dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz 

rodzajów tej dokumentacji zgodnie z wytycznymi RODO. 

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Pani/Pana danych dla celów 

podatkowych i rachunkowych.  

  

IV. Odbiorcy danych 

Odbiorcą Państwa danych jest Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie - podmiot,  

z którego usług korzystamy przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych. 

 

Dodatkowo odbiorcą danych może być również organ prowadzący przedszkole czyli Gmina 

Miejska Kraków oraz organ nadzorujący – Kuratorium Oświaty. 

 

V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych 

Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego. 

 

VI. Okres przechowywania Pana/Pani danych 

Administrator przechowuje Pana/Pani dane przez okres wskazany w przepisach prawa, 

regulujących czas przetwarzania danych, który podlega administratorowi, a jeżeli te 

przepisy nie wskazują okresu dotyczącego konkretnej sprawy – dane przechowane będą 

możliwie najkrótszy czas niezbędny do realizacji obowiązku lub usługi. 

 

VII. Uprawnienia Pani/Pana wobec przedszkola w zakresie ochrony danych 

osobowych 

Przysługuje Pani/Panu: 
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a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania swoich danych); 

c) prawo do usunięcia danych (tylko w przypadku zgody na publikację wizerunku); 

d) prawo do ograniczenia danych; 

e) prawo do przenoszenia danych . 

 

Dodatkowo przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych w zakresie w jakim przetwarzanie następuje na podstawie dobrowolnie wyrażanej 

zgody.  

 

VIII. Informacja o wymogu podania danych osobowych 

Podanie danych, które są niezbędne do realizacji usług dydaktycznych i statusowych 

przez Samorządowe Przedszkole Nr 77 w Krakowie ma charakter obowiązkowy. 

Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usług 

przez Samorządowe Przedszkole Nr 77 w Krakowie. 

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie Pani/Pana zgody i nie 

istnieją inne przepisy prawa, które określają zasady tego przetwarzania, to mają Państwo 

prawo w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę, przy czym jej wycofanie nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody, 

przed jej wycofaniem. W szczególności dotyczy to zgody na publikację wizerunku. 

 

IX. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 

Jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie z prawem może 

Pan/Pani złożyć w tej sprawie skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego. 

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane w żaden sposób. 

 


