
Klauzula informacyjna w związku z pobytem dziecka w przedszkolu 

oraz realizacją zadań statutowych przedszkola.

Zgodnie z  art. 13 ust. 1 i ust. 2   rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z 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   (RODO), 
informujemy, iż:

1. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Publiczne  Przedszkole  Nr  15,
z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu,  przy ul.  Spółdzielców 3,  adres e-mail:  pp15@kedzierzynkozle.pl 
tel.774822538.

2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać co do zassany na podstawie art.  6 c 
RODO. Podstawą przetwarzania danych osobowych dzieci i ich rodziców jest ustawa z dnia 7 września  
1991 r.  o systemie oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz.1457), ustawy  z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo 
oświatowe  (Dz.U. z 2018 r. poz. 996) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25  
sierpnia  2017r.  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).  Podanie  danych  jest  niezbędne  do  realizacji  zadań 
oświatowych.

4. Administrator  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych,  z którym  może  się  Pani/Pan  skontaktować 
w sprawach  związanych  z ochroną  danych  osobowych,  tel.  774822538  lub  pod  adresem  poczty 
elektronicznej: pp15@kedzierzynkozle.pl  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla  
którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.

6. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie  
w celach  archiwalnych,  przez  okres,  który  wyznaczony  zostanie  przede  wszystkim  na  podstawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt., chyba że przepisy szczególne stanowią 
inaczej. 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem ustawowym lub na podstawie zgody 
o która Pan, Pani zostanie poproszony (np. publikacja wizerunku) 

8. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pan/Pani 
prawo  nie  wyrazić  zgody,  a w przypadku  jej  wcześniejszego  wyrażenia,  do cofnięcia  zgody.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

9. Informujemy,  iż  Pani/Pana  dane osobowe będą przekazywane odbiorcom danych upoważnionym na 
mocy przepisów prawa. (min. Kuratorium Oświaty w Opolu, System Informacji Oświatowej, Urząd 
Miasta  Kędzierzyn-Koźle,  Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej  w Kędzierzynie-Koźlu,  Szkoła 
Podstawowa,  w  obwodzie  której  mieszka  dziecko,  Publiczna  Poradnia  Psychologiczno-
Pedagogiczna w Kędzierzynie-Koźlu, Sądy)

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

11.  Przysługuje  Pani/Panu  prawo  wniesienia  skargi  do  Urzędu  Ochrony  danych  Osobowych,  jeśli  
Pani/Pana  zdaniem,  przetwarzanie  danych  osobowych  Pani/Pana  -  narusza  przepisy  unijnego 
rozporządzenia RODO
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