
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w działalności statutowej 

tożsamość administratora 
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania 
danych osobowych jest Przedszkole Publiczne nr 21, os. Stawki 43, 27-400 Ostrowiec 

Świętokrzyski. 

dane kontaktowe 

administratora 
Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: 

pp21@przedszkole.ostrowiec.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

dane kontaktowe 

Inspektora Ochrony Danych 

Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się 
Państwo skontaktować poprzez adres email: iod@arx.net.pl lub pisemnie na adres 

siedziby administratora.  

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania przez przedszkole Państwa danych osobowych oraz 
korzystania przez Państwa z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

cele przetwarzania i 

podstawa prawna 

Dane osobowe są przetwarzane w celu: 

- realizacji zadań ustawowych: dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i 

statutowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w celu wykonania 

obowiązków prawnych w powiązaniu z ustawą Prawo oświatowe, Rozporządzeniem 

Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne 

przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności 
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji oraz Statutem 
Przedszkola. 

- realizacji porozumień i działań podjętych na Państwa życzenie, lub których jesteście 
Państwo stroną na podstawie art. 6 ust 1 lit b) RODO. 

W niektórych przypadkach dane osobowe mogą być też przetwarzane w innych celach 

np.: promocji działań przedszkola, publikowania wizerunku uczniów utrwalonych na 
zdjęciu w czasie różnych uroczystości, żywienia uczniów, na podstawie udzielonej przez 

Państwa zgody w zakresie i celu określonym w jej treści, na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) 

RODO lub art. 9 ust 2 lit a) RODO. 

odbiorcy danych 
Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do ich otrzymywania 
na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane na zlecenie 

Administratora. 

okres przechowywania 

danych 

Dane osobowe będą przechowywane przez okresy niezbędne do realizacji konkretnych 
celów przetwarzania, a w szczególności przez okres pobytu uczniów w przedszkolu, a 
także później przez okres archiwizacji dokumentów wymagany powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa lub przedawnienia potencjalnych roszczeń. 

Ponadto, dane osobowe przetwarzane przez jedynie na podstawie zgody na 

przetwarzanie danych osobowych będą przechowywane do czasu ewentualnego 
cofnięcia tej zgody. 

prawa podmiotów danych 

Posiadają Państwo prawa, które wynikają z przepisów RODO. Zakres każdego z ww. 
praw zależy od podstawy prawnej oraz celu przetwarzania danych. Prawo do żądania 
dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania. 

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody 
osoby na przetwarzanie danych osobowych, w każdej chwili przysługuje Państwu prawo 
do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wyrażoną 
zgodę mogą Państwo wycofać kontaktując się z Administratorem lub przesyłając żądanie 
do administratora.  



 

prawo wniesienia skargi do 

organu nadzorczego 

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w sytuacji, gdy uznają Państwo, iż  

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych. 

informacja o dowolności lub 

obowiązku podania danych 

Podanie danych osobowych w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze lub realizacji umowy jest obligatoryjne, co oznacza, że są Państwo 

obowiązani do podania danych. Niepodanie danych będzie skutkowało niemożnością 

realizowania zadań oświatowych.  

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, podanie 

danych ma charakter dobrowolny, przy czym ich niepodanie spowoduje brak realizacji 

celu opartego na zgodzie, lecz nie wpłynie na realizację zadań oświatowych przez 

przedszkole. 

informacje o 

zautomatyzowanym 

podejmowaniu decyzji i 

profilowaniu 

Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji 

i nie będą profilowane. Oznacza to, że nie wykorzystujemy systemów informatycznych, 

które gromadziłyby informacje na temat konkretnych osób, a następnie samodzielnie, 

automatycznie, podejmowałyby decyzje, które mogłyby wywołać wobec tych osób 

skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na te osoby wpływać. 

 


