KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art.13 ust. 1 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy iż:
1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE MALI ODKRYWCY z siedzibą przy ul. Kociewskiej 23, w 83132 Morzeszczyn, tel.: 793 536 512, adres e-mail: edu.maliodkrywcy@gmail.com,
reprezentowanym przez Dyrektora – Piotra Piechowskiego,
Współadministratorem jest Organ Prowadzący przedszkole – Fundacja Edukacyjnowychowawcza Arka Noego ul. Czyżykowska 70 83-110 Tczew, tel. 697 302 902, adres e-mail:
nsptczew@sp.tczew.pl, reprezentowany przez Dorotę Piechowską.
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych, zgodnie ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, zgodnie z Ustawą z
dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a-c RODO z dnia
27 kwietnia 2016 r.
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i
przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych).
4. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani
zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak
możliwości świadczenia usług przez administratora
5. Odbiorcami Państwa danych osobowych są:
a. instytucje upoważnione na mocy prawa
b. osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w ramach
wykonywania swoich obowiązków służbowych
c. podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się
konieczność przetwarzania danych.
6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej.
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z
uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym
przepisów archiwalnych.

