
 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(RODO) informujemy, że: 
 

1) Administratorem danych osobowych przetwarzającym dane osobowe rodziców i dziecka jest 
Zespół Szkolno-Przedszkolny ul. Szkolna 1 43-360 Meszna reprezentowany przez Dyrektora 
Szkoły. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych z którym kontakt jest możliwy poprzez 
adres e-mail iod@infosystem-projekt.pl 
 

2) W ramach wykonywania ustawowych obowiązków Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mesznej 
przetwarza dane osobowe dziecka, rodziców lub opiekunów prawnych w celu realizacja zadań 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz prowadzenia dokumentacji realizacji tych 
zadań. W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  możemy 
Państwa poprosić do dostarczenie dodatkowych danych o stanie zdrowia dziecka, rodziców, 
opiekunów w celu wypełnienia wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego 
oraz Ministra Edukacji Narodowej. 
 

3) Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. i RODO.  
W niektórych przypadkach podstawą do przetwarzania danych jest zgoda (art. 6  ust. 1 lit. a oraz 
art. 9 ust. 2 lit. a RODO). 
 

4) Zespół Szkolno-Przedszkolny udostępnia dane osobowe dzieci i rodziców lub opiekunów 
prawnych podmiotom upoważnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa (np. 
Minister Edukacji Narodowej w Systemie Informacji Oświatowej, Sąd Rodzinny). Dane osobowe są 
również udostępniane do Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilkowicach. 
 

5) Dane osobowe są przetwarzane przez okres wskazany w JRWA.  
 

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 
 

7) Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych 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 jej wycofaniem pozostają zgodne z prawem. 
 

8) Jeżeli uważacie Państwo, że Administrator przetwarza dane osobowe niezgodnie z prawem, to 
możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. 
Stawki 2). 

 
9) Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu umożliwienia przyjęcia Państwa dziecka do 

przedszkola w okresie ograniczonego funkcjonowania ze względu na zapobieganie, 
przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19. Podanie danych o miejscu Państwa zatrudnienia jest 
dobrowolne lecz ich nie podanie uniemożliwi weryfikację ewentualnego prawa do skorzystania z 
pierwszeństwa przyjęcia dziecka do przedszkola. 
 

10) Dane osobowe przetwarzane przez Przedszkole nie podlegają profilowaniu. 
 

 


