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KLAUZULA INFORMACYJNA 
do przetwarzania danych osobowych dla wychowanków przedszkola „Wesoły Balonik” oraz ich opiekunów prawnych  

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej 
RODO, informuję Pana/Panią, że: 

Administratorem Danych osobowych 
wychowanków oraz ich rodziców (prawnych 
opiekunów) jest: 

 
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością 

Intelektualną KOŁO w Mielcu 
Wojsławska 278 39-300  Mielec 

Dane kontaktowe IOD: 
Ewa Kozioł-Zielińska 

bop.mielec@psoni.org.pl  

Pana/Pani dane oraz dane Pani/Pana dziecka 
będą przetwarzane w celu: 

Wypełniania obowiązków edukacyjnych, opiekuńczych 
i  wychowawczych 

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych oraz danych Pani/Pana 
dziecka jest: 

 Art. 6 ust. 1 lit. a, c, oraz f ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119  z 
04.05.2016) 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 
2018r. poz. 996 ze zm.) 

 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o systemie informacji 
oświatowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1900) 

 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). 

Informacja o przekazywaniu danych do 
innych podmiotów: 

 
odbiorcami Pni/Pana danych oraz danych Pani/Pana dziecka będą tylko 
instytucje upoważnione z mocy prawa. 
 

Okres przechowywania danych: 

dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane 
będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane 
oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi w stosownych aktach 
prawnych. 
 

Ma Pana/Pani prawo do: 

 dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania, 

 ograniczenia przetwarzania swoich danych, 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 

Podane przez Panią/Pana dane są: 

wymogiem ustaw: 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 
2018r. poz. 996 ze zm.) 

 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o systemie informacji 
oświatowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1900) 

 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). 
 

Nie podanie danych wiąże się z brakiem możliwości wypełnienia w 
stosunku do Pani/Pana dziecka obowiązków edukacyjnych, 
opiekuńczych, wychowawczych. 
 

Pana/Pani dane oraz dane Pani/Pana 
dziecka : 

nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania 
decyzji ani profilowaniu 
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