
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 14 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. Urz. L119/1, 

z późn. zm.) (zwane „RODO”) informuję, że: 

 

1.Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole w Wiśle Wielkiej w Zespole Szkolno- 

Przedszkolnym w Wiśle Wielkiej z siedzibą ul. Hodowców 38 43-243 Wisła Wielka reprezentowane  

przez Dyrektora,  

2.Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email zspwislawielka@pze-

pszczyna.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 

3.Informacje o sposobie i zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących 

uprawnień można uzyskać kontaktując się z inspektorem ochrony danych e-mail: iod@pze-

pszczyna.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej. 

4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 

lit. e RODO, w związku z ustawą z art. 102 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo oświatowe), umożliwienia 

kontaktu i identyfikacji osoby upoważnionej do odbioru dziecka, ewidencjonowania osób 

upoważnionych przez rodzica/prawnego opiekuna do odbioru dziecka z placówki  

5. Dane osobowe zostały pozyskane od rodzica/opiekuna prawnego; 

6. Kategorie przetwarzanych danych osobowych: imię, nazwisko, seria i numer dokumentu 

tożsamości, numer telefonu (jak to jest określone w statucie); 

7. Państwa 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. 

8. Państwa dane mogą zostać przekazane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym 

zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które 

wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz innym podmiotom, które na 

podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest 

Przedszkole w Wiśle Wielkiej w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Wiśle Wielkiej z siedzibą ul. 

Hodowców 38  

9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują następujące prawa: 

- prawo dostępu do danych osobowych, 

- prawo żądania sprostowania danych osobowych, 

- prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie, 

- prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 

10. Jeśli uznają Państwo, iż przepisy rozporządzenia zostały naruszone przysługuje Państwu prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

11. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji 

ani profilowania. 

 


