
 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY  

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” 

informuję, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest reprezentowane przez Dyrektora 

Przedszkole nr 13 „Gniazdo Orląt” w Gnieźnie, ul. Paczkowskiego 11, 62-200 

GNIEZNO, Telefon: 61 426 36 50, e-mail: gniazdo.orlat@wp.pl 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za 

pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pllub pisemnie na adres 

Administratora.  

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu Celem przetwarzania danych 

osobowych jest zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa dzieci,  

4) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO. Przepisy 

szczególne zostały zawarte w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. 

5) Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, 

mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie 

administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. 

Odbiorcami danych będą również podmioty przetwarzające dane na zlecenie tj. ... 

Ponadto dane osobowe są ujawniane … 

6) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu 

przetwarzania tj. przez okres niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa dziecka w 

związku z przyprowadzaniem i odbieraniem dziecka przez osobę upoważnioną. Dane 

osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania upoważnienia do odbioru dziecka. 

7) Dane osobowe zostały przekazane przez przedstawiciela ustawowego dziecka. 

8) Administrator przetwarza Państwa dane osobowe t.j. imię i nazwisko, nr dowodu 

osobistego, nr telefonu.  

9) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

• dostępu do swoich danych osobowych; 

• sprostowania nieprawidłowych danych; 

• żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 

ust. 1 RODO; 

• żądania ograniczenia przetwarzania danych. 

 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie 

podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych. 

 


