
 

                                                                                          

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH   

dla dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola Nr 3 w Busku-Zdroju  

oraz ich rodziców/opiekunów prawnych 

 

               

      Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  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) informuję, że:  
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka jest 

Publiczne Przedszkole Nr 3 reprezentowane przez Dyrektora Przedszkola, z siedzibą na  

os. Sikorskiego 12, 28-100 Busko – Zdrój, tel. 41 378 69 23, e-mail: pp3@oswiata.busko.pl 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, kontakt: tel. 413705260, e-mail: 
iod@umig.busko.pl. 

3. Będziemy przetwarzać Pani/Pana (córki/syna) dane osobowe wyłącznie w celu realizacji zadań 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z 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, b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r., lub w zakresach wskazanych w udzielonej zgodzie przez okres zgodnym  
z przepisami w/w Ustaw. 

4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5. Pani/Pana (córki/syna) dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 

6. Pani/Pana (córki/syna) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez 

przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

7. Jednocześnie informujemy Panią/Pana o prawie do: 

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz danych osobowych 

dziecka, 

b) ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, 

c) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (pisemna informacja od rodzica/ 

opiekuna prawnego- dotyczy danych przetwarzanych na podstawie zgody); 

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Publicznym 

Przedszkolu Nr 3 w Busku- Zdroju Pani/Pana lub dziecka danych osobowych, przysługuje 
Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

00-193 Warszawa, ul. Stawki 2. 

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym ze względu na przepisy prawa, lub 

dobrowolne w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody. 

10. Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 

w tym profilowaniu. 
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