
RODO 

Informujemy Państwa, że w Przedszkolu nr 33 

funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni:     Elżbieta Nikiel 

 

Dane do kontaktu :  iodo.p33@wp.pl  tel. 510966641 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO – DZIECKO, RODZIC / OPIEKUN 

 

Stosując się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE, dalej również jako „RODO”, informujemy, iż: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole nr 33 ul. Sebastiana 

Klonowicza 1a 80-405 Gdańsk dalej zwany „Administratorem”. Administrator prowadzi 

operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.  

2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych Elżbieta Nikiel; adres email: 

iodo.p33@wp.pl  

3. Dane osobowe dziecka, rodzica / opiekuna, zwane dalej danymi osobowymi, przetwarzane 

będą: 

a) W celach wypełniania obowiązków prawnych nałożonych na Administratora – czyli 

realizacja zadań opiekuńczych, dydaktycznych i wychowawczych, zagwarantowanie dziecku 

bezpieczeństwa oraz wypełnianie obowiązku dotyczącego uzupełnienia i prowadzenia 

dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej. 

b) W celach marketingowych, prowadzenia strony internetowej, w celu promocji i akcji 

zwiększających rozpoznawalność Administratora, w celu tworzenia broszur reklamowo-

informacyjnych, tworzenia kronik, w celu prowadzenia tablic ogłoszeń i gablot informacyjnych, 

w celu udziału i publikacji informacji o konkursach, zawodach, itp. 

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz art. 9 ust. 2 lit. 

a, h RODO oraz inne akty prawne, w szczególności ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo 

oświatowe wraz z aktami wykonawczymi, ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 

wraz z aktami wykonawczymi, ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wraz 

z aktami wykonawczymi, ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej 

wraz z aktami wykonawczymi, w tym Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 

sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki 

dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów 

tej dokumentacji, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. 

w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach.  



5. Odbiorcy danych - dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, 

z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

6. Podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest niezbędne do realizacji celów 

statutowych jednostki. W przypadku niepodania tych danych, ich wypełnienie jest niemożliwe. 

W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie 

udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności 

przetwarzania wskazanych w art. 6 i 9 RODO i podanie danych może być dobrowolne. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 

w tym prawo do uzyskania kopii danych; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych 

osobowych; 

c) prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych 

w art. 17 RODO, 

d) prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach 

określonych w art. 18 RODO, 

e) prawo do przenoszenia danych osobowych – przysługuje w ramach przesłanek i na 

warunkach określonych w art. 20 RODO, 

f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na 

warunkach określonych w art. 21 RODO, 

g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych), 

h) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (ale tylko w stosunku do danych 

osobowych które są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody – ma Pan/Pani prawo 

w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej 

samej formie, w jakiej została udzielona zgoda). 

8. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, a następnie 

w celu archiwalnym, przez okres zgodne z ustawą z dnia 4 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do 

momentu wycofania zgody. 

 

01.09.2022 r. Wiktoria Socha 


