
Klauzula informacyjna w celu rekrutacji dzieci do przedszkola

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 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 informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych oraz Pani/Pana dziecka danych osobowych jest Przedszkole
Publiczne nr 2 „Akademia Krasnoludków” w Jaworze, ul. Piłsudskiego 14, 59-400 Jawor.

2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem
poczty elektronicznej pod adresem: biuro.chronimyinformacje@gmail.com

3. Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka dane osobowe przetwarzane będą w celu zapisania dziecka  
do przedszkola na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017
r.  
w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego 
do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r., poz. 610).

4. Pani/Pana dziecka oraz Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane organom publicznym,
które  mogą  otrzymywać  dane  osobowe  w  ramach  prowadzonego  przez  nie  konkretnego
postępowania.

5. Pani/Pana dziecka oraz  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez  okres  niezbędny  
do realizacji  wyżej wymienionego celu, a następnie będą przechowywane zgodnie z terminem
określonym w jednolitym rzeczowym wykazie akt.

6. Posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  danych  osobowych  swoich  i  swojego  dziecka,  prawo
uzyskania  potwierdzenia  przetwarzania,  możliwość  sprostowania  i  uzupełnienia  danych,  w
niektórych  przypadkach  również  prawo  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także możliwość usunięcia danych.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna,
iż przetwarzanie Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

8. Podanie tych danych jest warunkiem ustawowym i jest obowiązkowe.
9. Pani/Pana  dziecka  oraz  Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  przetwarzane  w  sposób

zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
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