Koszalin dnia ………………….
KLAUZULA INFORMACYJNA
(DZIECKO-UCZĘSZCZAJĄCE JUŻ DO PRZEDSZKOLA)
Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 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), informujemy iż:
Administratorem danych osobowych jest Niepubliczne Specjalistyczne Przedszkole Terapeutyczne „Mały Książę” z
siedzibą w Koszalinie na ul. Żołnierzy 8. Dywizji 13.
Dane osobowe dziecka oraz opiekunów/rodziców , zebrane podczas rekrutacji przetwarzane będą w celu realizacji
zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych na podstawie art.6 ust.1 lit. a) i c) oraz art.9 ust..2 lit a)
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 w związku z art. 47 ust. 1 pkt. 7 ustawy z
dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe i Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25.08.2017r. w
sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania,
działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. 2017 poz. 1646).
Odbiorcami w/w danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów
prawa (np.SIO, Wydział Edukacji).
Dane osobowe będą przechowywane przez okres edukacji dziecka i do czasu określonego odrębnymi przepisami
(np.archiwum) w zależności od kategorii akt odpowiednio przez okres 5 do 10 lat.
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania.
Rodzice mają prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych wskazanych w art.155 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016
prawo oświatowe (dot. stanu zdrowia, stosowanej diety i rozwoju psychofizycznego mojego dziecka, w tym opinii i
orzeczeń wydanych przez PPP, w celu zapewnienia właściwej opieki i doboru właściwych zajęć terapeutycznych) w
dowolnym momencie. Wycofanie zgody powoduje skutki na przyszłość, czyli nie można przetwarzać danych
osobowych od chwili wycofania zgody. Wszelkie czynności związane z przetwarzaniem danych dokonane przed
wycofaniem zgody pozostają zgodne z prawe. Wycofanie zgody będzie skutkowało niemożnością uczęszczania
dziecka do przedszkola.
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jeśli Administrator narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
Dobrowolne jest podanie danych osobowych wymienionych w art.155 Ustawy z dnia 14.12.16r.- prawo oświatowe.
Podanie pozostałych danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa.
Dane nie będą podlegały profilowaniu.

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
…………………………………….

………………………………………….
podpis rodzica/rodziców/opiekunów prawnych

