
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

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) (Dz. Urz. UE L 

119 z 4.05.2016, str. 1) (dalej „RODO”), Przedszkole Niepubliczne Sióstr Rodziny Maryi w 

Kostowcu informuje, iż: 

1) administratorem danych osobowych Państwa i Państwa Dziecka jest Przedszkole 

Niepubliczne Sióstr Rodziny Maryi w Kostowcu, tel. 519 743 727, e-mail: 

pnkostowiec2012@wp.pl 

2) Przedszkole przetwarza wyłącznie dane dotyczące: imion i nazwisk, miejsca 

zamieszkania, danych kontaktowych, adresu poczty elektronicznej i numery telefonów 

oraz innych, dobrowolnie udostępnionych przez osobę uprawnioną; 

3) Przedszkole przetwarza również, w ograniczonym zakresie, szczególne kategorie danych 

osobowych w rozumieniu art. 9 RODO, w tym: 

a) informacje o wystąpieniu u Dziecka choroby zakaźnej, 

b) informacje dotyczące stanu zdrowia Dziecka, w szczególności o alergiach, diecie, 

przebytych urazach, przewlekłych chorobach, niepełnosprawności, które mają lub 

mogą mieć wpływ na jego bezpieczeństwo w Przedszkolu lub mogą powodować 

konieczność indywidualnego traktowania podczas zajęć, 

c) wyniki badań i konsultacji psychologicznych Dziecka – w celu optymalizacji 

współpracy i realizacji celu edukacyjnego; 

d) wizerunek (fotografie) dziecka na stronie internetowej i na przedszkolnej stronie 

Facebook, które stanowią relacje z wydarzenia o charakterze publicznym oraz 

wizerunek dziecka o charakterze prywatnym tylko za wyraźną zgodą przedstawiciela 

ustawowego dziecka. 

4) Przedszkole przetwarza dane osobowe Państwa i Dziecka w celu: 

a) realizacji umowy świadczenia usług w zakresie wychowania przedszkolnego, co 

związane jest z głównym przedmiotem działalności Przedszkola, 

b) w celu kontaktu z Państwem; 

5) podstawą przetwarzania danych osobowych Państwa i Państwa Dziecka jest umowa 

świadczenia usług w zakresie wychowania przedszkolnego lub wyrażona przez Państwa 

dobrowolna zgoda; 

6) Przedszkole nie przekazuje danych osobowych poza granice kraju ani do organizacji 

międzynarodowych; 

7) Przedszkole przechowuje dane osobowe przez okres trwania świadczenia usług w 

zakresie wychowania przedszkolnego oraz do … lat, po jej zakończeniu, lub do czasu 

wystąpienia przez Państwa z wnioskiem o ich usunięcie. Wówczas dane osobowe zostaną 

trwale usunięte z systemów informatycznych a dane papierowe – zniszczone; 

8) posiadacie Państwo prawo dostęp do treści swoich danych osobowych oraz do danych 

osobowych Dziecka, oraz macie prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 



cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

9) macie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie przez Przedszkole danych 

osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych 

osobowych; 

10) przetwarzanie przez Przedszkole Państwa danych osobowych oraz do danych osobowych 

Dziecka jest warunkiem koniecznym do realizacji świadczonych usług i sprawowania 

opieki nad Dzieckiem – niepodanie danych osobowych lub wycofanie zgody na ich 

przetwarzanie spowoduje brak możliwości świadczenia usług; 

11) Przedszkole nie prowadzi, nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji opartych na 

profilowaniu danych osobowych. 

 

Przedszkole informuje, że wszystkie posiadane dane osobowe podlegają zabezpieczeniu przed 

niepowołanym dostępem osób trzecich. Dostęp do nośników zawierających dane osobowe 

posiadają tylko uprawnione osoby i tylko w niezbędnym zakresie, w szczególności 

dokumenty w postaci papierowej przechowywane są w miejscach, fizycznie zabezpieczonych 

przed dostępem nieupoważnionych osób trzecich.  

 

12) Wszelkie wnioski w sprawie danych osobowych prosimy kierować bezpośrednio do 

Administratora – pnkostowiec2012@wp.pl 

 

 

 

Administrator danych osobowych. 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Niepubliczne Sióstr Rodziny Maryi z siedzibą 

w Kostowcu, przy ul. M. F. Dymman 9, które reprezentuje s. dyrektor Aleksandra Pierożek 

Można się z nami kontaktować w następujący sposób: 

a) listownie: ul. M. F. Dymman 2 , Kostowiec, 05-831 Młochów 

b) przez elektroniczną skrzynkę pocztową: pnkostowiec2012@wp.pl 

c) telefonicznie: 519 743 727 

Z administratorem danych osobowych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 

przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych. 

Cele i podstawy przetwarzania 

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe poprzez wyrażenie zgody przez osobę, której dane dotyczą w jednym 

lub większej licznie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a)  i w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c)  

Odbiorcy danych osobowych 

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą: Organ Prowadzący, Gminny Zespół Oświatowy Gminy Nadarzyn, 

Kuratorium Oświaty w Warszawie 

Okres przechowywania danych 

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały 

zebrane. 



Prawa osób, których dane dotyczą 

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: 

a)  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b)  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

c)  prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się 

z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; 

d)  prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 

e)  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

f)   prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 

193 Warszawa) 

 


