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KLAUZULA INFORMACYJNA 

Wyjaśnienie: Ilekroć w Klauzuli jest mowa o rodzicach, rozumie się przez to także opiekunów prawnych oraz 

inne osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem. 

Zgodnie  art. 13 ust. 1 i 2 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.(Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), 
dalej RODO, informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz Pani/Pana dziecka jest Przedszkole nr 5 
 w Sokółce 

2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)  ogólnego rozporządzenia 
RODO o ochronie danych  w celu realizacji zadao ustawowych, określonych m.in. w Ustawie – 
Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59, Ustawie o systemie 
oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) oraz Ustawie z dnia 15 kwietnia 
2011 r. o systemie informacji oświatowej (t. j. Dz. U. 2017, poz.2159) w celu realizacji 
statutowych zadao dydaktycznych, opiekuoczych i wychowawczych w Przedszkolu. 

3. Informuję, że dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu 
prawidłowego realizowania zawartej Umowy, składania raportów do Gminy Sokółka Systemu 
Informacji Oświatowej i innych zadao oświatowych, do których realizacji potrzebne są dane 
zawarte w Umowie, oraz przy realizacji Projektów Unijnych, jeśli takowe zaistnieją. 

4. Informuję, że dane osobowe przedstawione w Umowie przekazane będą w w/w celach: 
do Księgowości Przedszkoli; Systemu Informacji Oświatowej; nauczycielom i innym osobom 
upoważnionym zatrudnionym w Przedszkolu lub współpracującym z nim w celu prawidłowego 
realizowania zadao Umowy, prawa oświatowego i innych przepisów prawnych. 

5. Pani/Pana dane osobowe oraz dane Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez okres 
trwania Umowy i po jej zakooczeniu przez okres 5 lat. Dłuższe przechowywanie danych 
osobowych może wynikad tylko z przepisów prawa, do których były one potrzebne np. 
realizowanie projektu unijnego. 
 

6. Posiada Pani/pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. 
7. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (*jeżeli 
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodnośd z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. 

8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana oraz 
Pani/Pana dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
 z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym;  ich nieprzekazanie 
spowoduje niemożnośd realizacji zawartej Umowy o opiekę i naukę w Przedszkolu nr 5  
w Sokółce 
 

Dyrektor Przedszkola nr 5 w Sokółce 
 
(Data i czytelne podpisy rodziców): 

 
.………………………………………….                                                

 
 

Art. 6. ust 1 lit c -  RODO - Zgodnośd przetwarzania z prawem - Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim 
zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze  
Art. 6. ust 1 lit a -  RODO  a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie 
określonych celów 

 


