
Klauzula informacyjna 

 
 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 
dnia 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 (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, iż: 

 
 

1. Administratorem podanych danych osobowych jest Przedszkole nr 2 w Ostrowie Wielkopolskim, 
przy ul. Staroprzygodzka 112 A, w Ostrowie Wielkopolskim, tel. 62-738-25-20, 
email: przedszkole2ostrow@wp.pl, reprezentowane przez dyrektora Panią Beatę Kieliba. 

2. Na podstawie art. 37.7 RODO informuję, że Inspektorem Ochrony Danych (IOD) 
jest Pan Adam Korzuch, z którym można skontaktować się drogą elektroniczną na 
adres: korzuch@infoic.pl 

3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie: 
a. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo                    

w przekazywanych formularzach zgody – wizerunek dziecka; 
b. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z realizacją celów 
dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i statutowych placówki - w celu wykonania 
obowiązków prawnych nałożonych ustawą Prawo oświatowe, ustawą o systemie oświaty oraz 
wynikających z nich rozporządzeń wykonawczych; 

c. 6 ust 1 lit. e RODO – realizowanie zadań w interesie publicznym . 
4. Dane mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi współpracuje Administrator, tj.: 

dostawcom systemów informatycznych, podmiotom zapewniającym asystę i wsparcie 
techniczne dla systemów informatycznych, firmie świadczącej usługi pocztowe, podmiotom 
zapewniającym obsługę administracyjną i księgową, organowi prowadzącemu – Gmina 
Miasto Ostrów Wielkopolski oraz innym podmiotom uprawnionym do tego na mocy 
odrębnych przepisów prawa. W przypadku wizerunku, może on zostać opublikowany na 
stronie internetowej przedszkola. 

5. Dane osobowe będą przechowywane co najmniej do końca okresu, w którym dziecko będzie 
uczęszczało do placówki, zgodnie z przepisami archiwizacyjnymi oraz w przypadku zgody do 
jej wycofania. 

6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,                           
ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania. W przypadku zadań realizowanych                         
w interesie publicznym - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

7. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody (np. wizerunek), mają Państwo 
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody 
należy przesłać pisemnie na adres wskazany w pkt. 1. 

8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych (Warszawa, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli uznają 
Państwo, 
iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. 
ochrony danych osobowych. 

9. Podanie danych osobowych w celu wykonania przez Administratora obowiązku prawnego 
jest wymogiem ustawowym a w przypadku realizacji zadania publicznego oraz zgody 
dobrowolnym, 
a brak zgody spowoduje niemożność zrealizowania zamierzonego celu, lecz nie wpłynie na 
realizację głównych zadań przez przedszkole. 
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