
                            KLAUZULA INFORMACYJNA - OGÓLNA 

Realizując obowiązek wynikający 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 (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – zw. dalej RODO, informujemy, 

że: 

Administratorem Państwa danych osobowych  jest Przedszkole Samorządowe w Piotrkowie 

Kujawskim w imieniu którego występuje Dyrektor Przedszkola, ul. Poznańska 21 A,88-230 Piotrków 

Kujawski, tel.  542654169, e-mail : przedszkole@piotrkowkujawski.pl 

W przypadku pytań lub wątpliwości, czy dane w Przedszkolu  są przetwarzane prawidłowo, 

można zwrócić się do wyznaczonego w placówce Inspektora Ochrony Danych, którym jest  

Pan Marek Powała , tel: 504 230 997, e-mail: iodzeas@piotrkowkujawski.pl   

 Cel oraz podstawy prawne przetwarzania 

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest realizacja 

statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w Przedszkolu.  

Natomiast regulacje prawne, na podstawie których przetwarzamy dane osobowe Państwa i 

Państwa dzieci to; Ustawa Prawo Oświatowe oraz Ustawa o Systemie Oświaty w związku  

z art.6 ust.1 lit. c. RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze),.  

W niektórych sytuacjach przetwarzamy również dane osobowe na podstawie Państwa zgody 

(art.6 ust.1 lit. a. RODO). Ma to miejsce na przykład w sytuacji, gdy planujemy umieścić 

wizerunek (zdjęcie) Państwa dziecka na stronie internetowej  Przedszkola  bądź w innej 

formie. 

 Kategorie Państwa danych, które przetwarzamy 

Realizując obowiązek prawny ciążący na Administratorze przetwarzamy następujące 

kategorie danych osobowych Państwa oraz Państwa dzieci; 

 Podstawowe dane identyfikacyjne (imiona i nazwiska Państwa oraz Państwa dzieci) 

 Szczegóły osobiste (data urodzenia, pesel, seria i nr dowodu osobistego, miejsce 

zatrudnienia) 

 Elektroniczne dane identyfikacyjne (numer telefonu, adres e-mail) 

 Biometryczne dane identyfikacyjne dziecka (zdjęcie) 

 Dane dotyczące zamieszkania 

 Dane psychologiczne dziecka (w przypadku korzystania z opinii Poradni 

Psychologiczno–Pedagogicznej) 

 Dane dotyczące zdrowia fizycznego dziecka (w przypadku alergii pokarmowej lub 

innej.) 

 Dane dotyczące sytuacji rodzinnej (w przypadku samotnego wychowywania dziecka, 

opieki asystenta rodziny, nadzoru kuratora, pełnienia pieczy rodziny zastepczej) 
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Odbiorcy danych 

Dane osobowe Państwa dzieci przekazywane będą  podmiotom, z którymi Przedszkole 

posiada podpisane umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Do podmiotów 

tych należą; 

 Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Piotrkowie Kujawskim (w zakresie 

rozliczania opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu) 

 Miejsko Gminny ośrodek Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim (w zakresie 

korzystania z programu dożywiania dzieci w przedszkolu) 

 Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim (w zakresie obowiązku rocznego 

przygotowania przedszkolnego) 

  ZOZ TER-MED i PRO-MED w Piotrkowie Kujawskim (w zakresie zapewnienia 

opieki zdrowotnej dzieci) 

 Towarzystwo ubezpieczeniowe (w zakresie grupowego ubezpieczenia uczniów) – 

tylko za Państwa zgodą 

  Okres przechowywania danych 

Dane osobowe Państwa oraz Państwa dzieci przechowywane będą przez okres ustalony  

w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Archiwum Państwowe  

w Toruniu.  

 Uprawnienia 

W przypadku danych osobowych Państwa oraz Państwa dzieci przysługuje Państwu; 

 prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii 

 prawo do sprostowania (poprawiania) danych 

 prawo do usunięcia danych (do „bycia zapomnianym”) 

 prawo do ograniczenia przetwarzania danych 

 prawo do przenoszenia danych 

 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

 prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – przy czym cofnięcie zgody nie 

będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem 

 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych) – w przypadku, gdy uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane 

niezgodnie z prawem. 

 Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 

Podanie przez Państwo danych osobowych jest: 

 wymogiem ustawowym – w przypadkach wynikających z Ustawy Prawo Oświatowe 

oraz Ustawy o Systemie Oświaty 

 dobrowolne -  w przypadkach, w których wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie 

danych. 

  Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych 

Nie przekazujemy danych osobowych Państwa oraz Państwa dzieci poza teren Polski. 


