
Klauzula informacyj na o przetwarzaniu danych osobowych 
w Przedszkolu Samorządowym nr 2 „Pod Słonkiem” w Białymstoku 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych, dalej: ROD O) informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych dzieci oraz ich rodziców (prawnych 
opiekunów) jest Przedszkole Samorządowe nr 2 „Pod Słonkiem” w 
Białymstoku, reprezentowane przez Dyrektor Przedszkola, zwane dalej 
Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych 
osobowych. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem 
e-mail: inspektor@ kancelaria-explico.pl 

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych dzieci oraz ich rodziców (prawnych 
Opiekunów) jest Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 2198), Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 59) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 
dnia 25 sierpnia 2017 r. W sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne 
przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności 
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1646). 

4. Dane osobowe dzieci oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) przetwarzane 
będą W celu realizacji ciążących na Administratorze obowiązków prawnych na 
podstawie art. 6, ust. 1, lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., a w zakresie W jakim podanie danych 
osobowych jest dobrowolne (np. publikowanie wizerunku)- na podstawie 
wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym W treści zgody 
(art. 6. ust. 1, lit. a RODO). 

5. Odbiorcami danych osobowych dzieci i ich rodziców (Opiekunów prawnych) 
będą podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi 
wiąże się konieczność przetwarzania danych oraz podmiotu uprawnione do 
dostępu do danych na podstawie przepisów prawa. 

6. Osoba, której dane są przetwarzane W granicach określonych W RODO ma prawo 
do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 



danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na. 
przetwarzanie danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego - 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

. W trakcie przetwarzania danych osobowych dzieci i ich rodziców (opiekunów 
prawnych) nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania 
decyzji ani do profilowania, o których mowa W art. 22 ust. 1 i 4 'RODO, co 
oznacza, że żadne decyzje dotyczące osoby, której dane dotyczą, nie będą 
zapadać automatycznie oraz, Że nie będą tworzone żadne profile dotyczące dzieci 
i ich rodziców (opiekunów prawnych). 

. Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych. 
do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowych. 

. Dane osobowe dzieci i ich rodziców (opiekunów prawnych) będą 
przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 4 celów, 
a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy praWa. 


