KLAUZULA INFORMACYJNA
PRZEDSZKOLE



Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w
Katowicach, 40-203 Katowice Al. W. Roździeńskiego 82, NIP 9542781033, tel. tel. 32 25865-02, e-mail sz.podst.nr2@gmail.com.



Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Agata Gabłońska,
iod@jednostki.cuw.katowice.pl, tel. 32-606-13-23.



Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji obowiązku przedszkolnego lub w celu
realizacji prawa do pobytu dziecka w przedszkolu, podstawa prawna: ustawa z dnia 14
grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz.U. 2019 poz. 1148 ze zm.).



Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu skontaktowania się w sprawach
związanych z dzieckiem, podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. c), d) i e) Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych).



Państwa dane i dane dziecka zostaną udostępnione do CUW w Katowicach oraz do Urzędu
Miasta Katowice.



Państwa dane i dane dziecka będą przetwarzane przez okres pobytu dziecka w
przedszkolu a następnie w celach archiwalnych przez 10 lat.



Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych Państwa dotyczących, ich sprostowania,
usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania.



Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi na sposób przetwarzania Państwa danych
osobowych przez Nasze Przedszkole do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.



Podanie danych osobowych jest konieczne i wymagane przez prawo w celu realizacji
obowiązku przedszkolnego. Nie podanie danych osobowych będzie skutkowało
utrudnieniami w przekazywaniu informacji na temat Państwa dziecka.






Dodatkowe informacje dla osób upoważnionych do odbioru dziecka z placówki.
Państwa dane osobowe w zakresie imię i nazwisko, numer dokumentu tożsamości oraz nr telefonu
są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa dziecka przebywającego w placówce i
weryfkacji tożsamości osoby upoważnionej przez rodzica/opiekuna do odbioru dziecka z placówki.
Państwa dane zostały wpisane do wykazu osób upoważnionych do odbioru dziecka z placówki przez
rodzica/opiekuna prawnego dziecka.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Art. 6 ust. 1 lit. e) RODO – realizacja zadania
w interesie publicznym.

