
KLAUZULA  INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH 
 

W związku z wejściem 25 maja 2018 r. 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 informuję, że Przedszkole im. Zaczarowana 

Kraina w Rakowiskach reprezentowana przez dyrektora przetwarza Twoje dane osobowe. 

Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej. 

I. Administrator danych osobowych. 

Administratorem Twoich danych osobowych i Twojego dziecka jest Przedszkole 

im. Zaczarowana Kraina w Rakowiskach ul. Wspólna 74, 21-500 Biała Podlaska, 

reprezentowana przez dyrektora przedszkola. Współadministratorem jest gmina 

reprezentowana przez Wójta gminy Biała Podlaska, ul. Prosta 91 

II. Inspektor Ochrony Danych 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym 

możesz się skontaktować po adresem e- mailowym: lewicka_magdalena@wp.pl 

lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie I. 

III. Cele i podstawy przetworzenia 

 w celu utrzymania kontaktu( telefon, e-mail) oraz wykorzystania wizerunku 

Twojego i Twojego dziecka na stronach internetowych, prasie lokalnej, 

kronice szkoły, gazetkach szkolnych 

 w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa 

oświatowego, Statutu Przedszkola 

 

                 Podstawą przetwarzania jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

IV. Odbiorcy danych 

Dane osobowe Twoje i Twojego dziecka przekazujemy podmiotom uprawnionym 

na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, z którymi administrator 

współpracuje. 

V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych 

Nie przekazujemy Twoich danych i Twojego dziecka poza teren Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego. 

VI. Okres przechowywania danych 

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe i Twojego dziecka przez okres 

uczęszczania dziecka do naszej placówki, a także przez ustawowy okres 

przechowywania dokumentacji. 

VII. Twoje prawa: 

Przysługuje Ci: 

 prawo dostępu do swoich danych oraz Twojego dziecka, otrzymania ich 

kopii 

 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych i dziecka 

 prawo do usunięcia danych Twoich i dziecka 

 ograniczenia przetwarzania danych Twoich i Twojego dziecka 

 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych Twoich 

 i Twojego dziecka 

 prawo do przenoszenia danych Twoich i Twojego Dziecka 

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

 prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych Twoich 

 i Twojego dziecka.  

 



Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. 

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 

Podanie przez Ciebie danych jest: 

 wymogiem ustawowym wynikającym z wyżej wymienionych aktów 

prawnych 

 dobrowolne- na podstawie Twojej zgody (nr telefonu, e-mail,) 

 

Jeżeli nie podasz danych osobowych nie będziemy mogli realizować 

naszych obowiązków ustawowych,  utrzymywać z Tobą  kontaktu ani 

wykorzystywać wizerunku Twojego i Twojego dziecka. 

IX. Zaumatyzowane podejmowanie decyzji/ profilowanie 

Administrator nie podejmuje decyzji zaumatyzowanych, w tym nie profiluje Ciebie 

ani Twojego dziecka.   

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


