
 

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW 
 

 

Na podstawie art. 13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27.04.2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO),  informuję że: 

1. Administratorem podanych przez Panią/ Pana danych osobowych jest Żłobek w 

Piotrkowie Kujawskim z siedzibą na ul. Poznańskiej 21A, 88-230 Piotrków Kujawski, 

tel. 54 2654169, e-mail: zlobek@piotrkowkujawski.pl. 

2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym 

można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iodzeas@piotrkowkujawski.pl, 

tel. 601772433. 

3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 

a, b, c, e Rozporządzenia tj. 

1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych 

tj.: Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów na podstawie art. 6 

ust.1 lit. a Rozporządzenia; 

2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której 

dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed 

zawarciem umowy na podstawie art.6 ust.1 lit.b Rozporządzenia; 

3. wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze  na podstawie art. 

6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia; 

4. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

administratorowi na podstawie art.6 ust.1 lit.e Rozporządzenia 

4. Dane osobowe przetwarzane będą w celach: 

a) rekrutacji dzieci do przedszkola; 

b) ewidencji dzieci; 

c) realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym prowadzenia 

dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej; 

d) w celach sprawozdawczych; 

f) w pozostałych przypadkach wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody  

w zakresie i celu określonym w treści zgody. 

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach o których mowa w pkt 4 

odbiorcą danych osobowych będzie:  

a) organ prowadzący Żłobek w Piotrkowie Kujawskim oraz organy sprawujące 

nadzór nad działalnością przedszkola; 

b) podmioty zewnętrzne, którym Administrator danych osobowych przekazuje dane 

 osobowe na podstawie delegacji zawartych w powszechnie obowiązujących przepisach 

prawa, w tym zawartych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz  

w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe; 

c) podmioty współpracujące z przedszkolem  w zakresie edukacji, opieki i wychowania; 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa. 

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do 

treści swoich danych, do ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania 

 i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym 
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zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa. 

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 

lit a Rozporządzenia (zgoda na przetwarzanie danych osobowych), przysługuje Pani/Panu 

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

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

prawem. 

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych 

osobowych w przedszkolu  przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją 

niepodania danych osobowych jest uniemożliwienie działalności statutowej przedszkola  

wobec Pani/Pana dziecka. 

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany  i nie będą 

profilowane. 

 

 

 
 

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

 
                                                                                                   Data i podpis rodziców/opiekunów prawnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


