
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO ODBIORU 

DZIECKA Z PRZEDSZKOLA 

Zgodnie z art. 14 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  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)     

informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana  danych osobowych Przedszkole nr 4 im. Krainy Uśmiechu w 

Łaziskach Górnych, ul. Mokierska 4, 43-173 Łaziska Górne, tel.: 32 2243540, 

mail: sekretariat@p4.laziska.pl 

2. .Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: 

iod@zepo.laziska.pl  

3. .Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. c RODO w opar-

ciu o art.102 ust. 1 pkt. 6 ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe,  w celu zapewnie-

nia bezpieczeństwa dziecku do odbioru, którego został/a Pan/Pani upoważnio-

ny/upoważniona. 

4. Administrator jest w posiadaniu Pana/Pani danych identyfikacyjnych: imię i nazwisko, nu-

mer dowodu osobistego, stopień pokrewieństwa.   

5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

6. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą nie dłużej niż do końca okresu, w którym 

dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w naszym oddziale przedszkolnym. 

7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usu-

nięcia lub ograniczenia przetwarzania a w razie niezgodnego z prawem przetwarzania danych 

wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Oso-

bowych  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8. Administrator pozyskał Pana/Pani dane osobowe od rodziców/opiekunów prawnych, którzy 

upoważnili Pan/Panią do odbioru z przedszkola/oddziału przedszkolnego ich dziecka.  

9. Pana/Pani/ dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w for-

mie profilowania. Oznacza to, że żadne decyzje nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz 

że nie buduje się żadnych profili osób, których dane dotyczą.  

 

                                                                                                     

                                                                                                     

                                                                                                                                       

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

  Podpis osoby, której dane dotyczą                                                              Podpis Administratora 


