
Klauzula informacyjna 
 

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z 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, dalej: „RODO”) niniejszym informujemy , że  

1. Administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest Przedszkole Niepubliczne „Polanka” 

85-796 Bydgoszcz ul. gen. Augusta Fieldorfa „Nila” 8, tel.: 52 3435888, adres e-mail 

przedszkolepolanka@gmail.com. Może się Pani/Pan kontaktować z nami w następujący sposób: 

listownie, telefonicznie, e-mailem.  

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych w Przedszkolu Niepublicznym „Polanka”, e-mail: 

tomaszpowala@wp.pl  

3.  Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: 

3.1. w przypadku danych osobowych Pani/Pana jako opiekuna prawnego dziecka oraz danych 

osobowych dziecka: 

3.1.1. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu promocji i potrzeb funkcjonowania Przedszkola 

Niepublicznego „Polanka” w Bydgoszczy – wyłącznie za uprzednim wyrażeniem 

zgody przez Panią/Pana;  

3.1.2. Art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego 

Pani/Pana/Państwa dziecka; 

3.1.3. Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z ustawą Prawem oświatowym oraz innymi 

obowiązującymi powszechnie przepisami prawa w tym zakresie oraz statutem 

Przedszkola w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na  Przedszkolu 

wynikających z realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego Pani/Pana/Państwa 

dziecka; 

3.1.4. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów 

Przedszkola – ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń. 

3.2. W przypadku danych osobowych osób kontaktujących się z Przedszkolem  

3.2.1. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów 

Przedszkola – kontaktu z osobami zainteresowanymi działalnością Przedszkola. 

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i 

przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (wycofanie 

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

przed jej wycofaniem) oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego -Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych.  

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu innym odbiorcom tzn. 

instytucjom upoważnionym z mocy prawa lub innym podmiotom uczestniczącym w organizacji 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  

6. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu.  

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej.  

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne w celu realizacji 

procesu dydaktyczno-wychowawczego oraz przez okres wymagany obowiązującymi przepisami 

prawa  lub do czasu przedawnienia roszczeń. 


