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 Rumia 84-230, ul. Piłsudskiego 68 

 

Klauzula Informacyjna  

Na podstawie art. 28, art. 29, art. 30 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (RODO), informujemy że: 

1. Administratorem danych osobowych uzyskanych bezpośrednio od Pana / Pani i związanych z 
zapisaniem dziecka, będącego pod Waszą opieką do przedszkola, jest Niepubliczne 
Przedszkole Językowe „Mądry Maluch” w Rumi , reprezentowane przez Rafała Herba 
dyrektora przedszkola  

2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani Ewę Wrońską: kontakt: 
inspektormadrymaluch@gmail.com, tel. 728 717 252   

3. Podmiot przetwarzający oświadcza, że dysponuje środkami umożliwiającymi prawidłowe 
przetwarzanie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych, w 
zakresie i celu określonym umowami, regulaminami. 

4. Podmiot przetwarzający oświadcza również, że osobom zatrudnionym przy 
przetwarzaniu powierzonych danych osobowych nadane zostały upoważnienia do 
przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 29 RODO oraz że osoby te 
zostały zapoznane z przepisami o ochronie danych osobowych oraz z odpowiedzialnością 
za ich nieprzestrzeganie, zobowiązały się do ich przestrzegania oraz do bezterminowego 
zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych i sposobów ich 
zabezpieczenia. 

5. Dane osobowe o których mowa w pkt. 1, będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji 
procesu dydaktycznego, zgodnie z programem nauczania oraz przepisami dotyczącymi sposobu 
prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania i sprawozdawczości.  

6. Bezpośrednim odbiorcą danych osobowych jest Niepubliczne Przedszkole Językowe „Mądry 
Maluch” w Rumi, ale pośrednio są nimi też instytucje oświatowe, które sprawują nadzór 
merytoryczny i finansowy nad funkcjonowaniem przedszkola.  

7. Dane osobowe, o których mowa w pkt. 1, będą przechowywane przez okres trwania edukacji 
dziecka w przedszkolu, a następnie przez obowiązkowy okres, ustalony w odrębnych 
przepisach.  

8. Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do treści danych osobowych określonych w pkt. 1, do 
ich uzupełniania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia. Uzupełnianie, 
sprostowanie, ograniczenie przetwarzania lub usunięcie wymaga złożenia stosownej pisemnej 
deklaracji na ręce Inspektora ochrony danych osobowych .  

9. Brak danych osobowych opisanych w pkt. 1 (to jest nieprzekazanie tych danych osobowych lub 
ich usunięcie) uniemożliwia realizacje procesu dydaktycznego przedszkola.  

10. Administrator informuje, że budynek przedszkola  jest monitorowany przy pomocy urządzeń 
umożliwiających rejestrację obrazu. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych 
Nagrania obrazu przetwarza upoważniony pracownik wyłącznie dla celów bezpieczeństwa i 
ochrony mienia. Nagrania przechowuje się przez okres nie dłuższy niż 2 tygodnie. Okres 
przechowywania może być przedłużony jedynie w przypadku, gdy nagrania stanowią dowód w 
postępowaniu wyjaśniającym z udziałem przedstawicieli prawa. Po tym okresie nagrania są 
usuwane trwale z systemu.  

11. W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody(np. udostępnienie 
wizerunku w postaci zdjęć/filmików na stronach internetowych, portalach 
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społecznościowych, materiałach przedszkolnych, plakatach, gazetkach, ulotkach, 
artykułach itp.) administrator/osoba fizyczna ma prawo do żądania usunięcia oraz 
przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie 
się ze zgody można złożyć w formie wysłania stosownego żądania na adres e-mail lub 
adres pocztowy administratora. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak 
możliwości przetwarzania danych przez podmiot przetwarzający 

12. W przypadku umieszczenia wizerunków albo innych danych osobowych osób, nie 
podlegających podmiotowi przetwarzającemu w zakresie stosunku pracy albo 
realizowanej edukacji uznaje się, że zgoda została wyrażona dobrowolnie bez 
konieczności zawierania pisemnych zgód. Jednocześnie zgoda taka może być cofnięta na 
podstawie p. 11.  

13. Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest obecnie Generalnego 
Inspektora Ochrony Danych Osobowych w każdym przypadku, jeżeli stwierdzi Pani / Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 1 przez Administratora, narusza 
przepisy RODO. Powyższe informacje przyjmuję do wiadomości. 


