
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że: 

1.Administratorem Twoich danych osobowych jest: Ewelina Dobrzyńska  prowadząca: 

- Przedszkole Niepubliczne Akademia Uśmiechu Plus ul. Sienkiewicza 8, 97-400 Bełchatów. 

- Niepubliczny Żłobek  Akademia Uśmiechu Plus  ul. Sienkiewicza 8, 97-400 Bełchatów. 

- Przedszkole Niepubliczne Akademia Uśmiechu Plus ul. Reymonta 1 , 97-400 Bełchatów. 

- Niepubliczny Żłobek  Akademia Uśmiechu Plus  ul. Reymonta 1 , 97-400 Bełchatów. 

2.Administrator Bezpieczeństwa Informacji: Ewelina Dobrzyńska, tel. 534-400-243 

3.W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z Administratorem danych osobowych 

poprzez adres e-mail: ewelinadobrzynskaa@gmail.com, tel. 534-400-243 

4.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu : 

 4.1. realizacji zadań statutowych przedszkola i żłobka – do celów dydaktycznych, wychowawczych i 

 opiekuńczych oraz prowadzenia dokumentacji przedszkolnej i żłobkowej. 

 4.2. rozpowszechnianie wizerunku jako promowanie działań związanych z realizacją celów 

 dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych poprzez upowszechnianie zdjęć oraz materiałów 

 filmowych. 

 4.3. monitoringu przedszkola, żłobka jako wspomagania kontroli dostępu i zapewnienia 

 bezpieczeństwa siedziby i mienia oraz znajdujących się w nich osób i informacji 

5.W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być 

udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być: 

 5.1. podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich 

 przepisów prawa; 

 5.2. podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie 

 zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). 

6.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzana przez okres: 

 6.1. niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 4 celu przetwarzania, w tym również obowiązku 

 archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. 

7.W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu : 

prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia; prawo do sprostowania danych, na 

podstawie art. 16 Rozporządzenia; prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia; prawo 

do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia; prawo do przenoszenia danych, 

na podstawie art. 20 Rozporządzenia; prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na 

podstawie art. 21 Rozporządzenia. 

8.W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 

lit. a Rozporządzenia), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu 

na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. 

10.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest : 

 10.1. obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych 

 będzie brak możliwości realizowania obowiązku przedszkolnego, żłobkowego i przetwarzania 

 danych osobowych. 

 10.2. obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych 

 będzie brak możliwości rozpowszechniania wizerunku dziecka podczas promowania działań 

 podmiotu. 

11.Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

 

 

        …................................................ 

 

….................................................    …................................................. 
           ( imię i nazwisko dziecka )       (podpis Rodzica/Opiekuna) 


