Wypełnienie obowiązku informacyjnego wobec rodzica/opiekuna prawnego
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), Dz.U. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r. informuję, że:
a) administratorem danych osobowych dziecka/rodzica/opiekuna prawnego dziecka jest Przedszkole
Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Kołobrzegu, ul. Zygmuntowska 38,
78-100 Kołobrzeg,
b) aktualne dane kontaktowe inspektora ochrony danych znajdują się na stronie internetowej Przedszkola
pod adresem www.pm1kg.pl,
c)

dane osobowe dziecka będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenie
j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe
z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991
r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych
i wychowawczych w placówce.

d) dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
(art. 6 ust. 1 lit. c i d oraz art. 9 ust. 2 lit. i RODO), w związku z przepisami m. in. Prawa oświatowego,
ustawy o systemie oświaty i aktów wykonawczych do tych ustaw, statutu jednostki, a także ustawy
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
w szczególności w celach związanych z działaniami podejmowanymi w zakresie przeciwdziałania
pandemii koronawirusa (COVID-2019) i zagwarantowania bezpieczeństwa.
e) administrator danych osobowych nie udostępnia danych osobowych dziecka/rodzica/opiekuna
prawnego dziecka innym odbiorcom niż te podmioty, które są upoważnione do dostępu do danych
osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
f)

dane osobowe dziecka/rodzica/opiekuna prawnego dziecka nie będą przekazywane do państwa
trzeciego,

g)

dane osobowe dziecka/rodzica/opiekuna prawnego dziecka będą przechowywane przez okresy
określone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum
w Koszalinie.

h) rodzic/opiekun prawny dziecka posiada prawo dostępu do treści swoich danych/danych dziecka oraz
prawo ich sprostowania, a także, w przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych
jest wyłącznie zgoda rodzica/opiekuna prawnego, prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie,
i)

rodzic/opiekun prawny dziecka ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych,

j)

podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy
prawa oświatowego.

k)

w trakcie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje dotyczące danych osobowych ucznia nie
będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone żadne profile, co oznacza, że nie będą
podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust.1 i 4 RODO.

………………………………………………………………
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