KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 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
(4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Nr 3 im. Kubusia
Puchatka w Gryfinie, z siedzibą w Gryfinie, przy ul. Zygmunta Krasińskiego 29,
tel. 91 416 22 38, e-mail puchatek.przedszkole3@gryfino.pl.
2. Przedstawicielem administratora danych jest dyrektor Ewa Januszewska,
ul. Zygmunta Krasińskiego 29, 74-101 Gryfino,
e-mail: puchatek.przedszkole3@gryfino.pl, tel. 914162238
3. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
Katarzyna Misiewicz-Staszak tel.: 505-791-884 mail: k.staszak@rachmedia.pl
4. Dane osobowe opiekunów prawnych i wychowanków będą przetwarzane na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań
ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz.
U. z 2017r., poz. 59) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U.
z 2017r. poz. 2198) oraz w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych w przedszkolu.
5. Dane osobowe opiekunów prawnych i wychowanków przechowywane będą przez
okresy określone w przepisach prawa.
6. Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione do przetwarzania danych
osobowych w tym zakresie.
7. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do sprostowania, uzupełnienia, uaktualnienia, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz
prawo do wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
8. Przedszkole Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Gryfinie nie będzie przekazywało zbieranych
danych osobowych do państw trzecich.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie
będą profilowane.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO.
11. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu
na przepisy prawa oświatowego j/w.
12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem realizacji celów, a ich
niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wykonania zadań oraz obowiązków
prawnych ciążących na administratorze.

