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KLAUZULA INFORMACYJNA 

dot. przetwarzania danych osobowych 
(świadczenia usług dydaktycznych, opiekuńczo – wychowawczych  

oraz pedagogicznych w placówce) 
 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  

2016/679 z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.Urz.UE.L. z 2016r. Nr 119, 

stron.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy 

Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji                

o ochronie danych osobowych: 

 

1. Administrator danych osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zespół Placówek Oświatowych Nr 4, z siedzibą:  

26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Norwida 3, tel./fax.41 (41) 39-00-770,  adres  email: sp_nr5@wp.pl, 
który jest reprezentowany  przez Dyrektora Zespołu. 

2. Inspektor ochrony danych 

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz  korzystania z praw związanych                      

z przetwarzaniem danych osobowych drogą elektroniczną (  sp_nr5@wp.pl  ) lub pisemnie na adres 

Administratora danych ( z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”). 

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: 

 

1) Administrator Danych pozyskał dane osobowe dziecka oraz Twoje dane osobowe w celu 

przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Publicznego nr 4 im. Jana 

Brzechwy w Skarżysku – Kamiennej, o którym mowa w art. 130 ust 1 ustawy Prawo oświatowe 

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO,                      

w związku z art. 149 i 150 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, określającego 

zawartość wniosku o przyjęcie do przedszkola  oraz wykaz załączanych dokumentów 

potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych. 

Pozyskane dane osobowe obejmują: dane Twojego dziecka (dalej: kandydata), jak również Twoje 

dane osobowe (dalej: rodziców kandydata/opiekunów prawnych), w następującym zakresie: imię                 

i nazwisko, data urodzenia, numer PESEL kandydata (w przypadku braku numeru PESEL seria                     

i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość); imiona i nazwiska 

rodziców kandydata; adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata; adres e-mail rodziców; 

numery telefonu rodziców; preferencje odnośnie placówek w porządku od najbardziej do najmniej 

preferowanych oraz pozostałe dane zawarte w załączonych przez Ciebie do wniosku dokumentach 

i oświadczeniach. 

 

Ponadto, przetwarzamy dane osobowe Twojego dziecka, jakie zostały uznane przez Ciebie za 

istotne i z tego powodu przekazane naszej placówce, w szczególności o stanie zdrowia, stosowanej 

diecie i rozwoju psychofizycznym, w celu zapewnienia Twojemu dziecku podczas pobytu w naszej 

placówce, odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych. 

 

Na gruncie regulacji ochrony danych osobowych, z powołaniem na wykonanie przepisów prawa 

oświatowego, będziemy wykorzystywać wizerunek Twojego dziecka w celu udostępniania go                  

w ramach społeczności Przedszkola Publicznego nr 4 im. Jana Brzechwy w Skarżysku - Kamiennej 

– na tablo, w gablotkach, w gazetce itp. W tym zakresie nie będziemy Ciebie pytać o odrębną 

zgodę, ponieważ działamy w obszarze realizacji zadania publicznego i w wykonaniu 

obowiązku wynikającego z przepisu prawa. 
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2) Podstawa prawna przetwarzania danych jest zależna od tego, w jakim celu je przetwarzamy,                  

i tak podstawa przetwarzania będzie: 

a) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO):przyjęcie i rozpoznanie przekazanych dokumentów rekrutacyjnych, jak również 

ogłoszenie wyników rekrutacji; 

b) interes publiczny lub sprawowanie władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 

ust. 1 lit. e RODO) : 

• gdzie mamy prawo i obowiązek podejmować określone działania w interesie lokalnej 

społeczności, w tym przypadku zapewnienie edukacji publicznej; 

•zapewnienie profilaktyki zdrowotnej, tam gdzie jesteśmy zobowiązani do przetwarzania 

danych dotyczących zdrowia, diety i rozwoju psychofizycznego Twojego dziecka. 

3) Dane osobowe  rodziców (opiekunów prawnych) oraz dane osobowe Twojego dziecka będą 

przetwarzane przez Przedszkole Publiczne Nr 4 im. Jana Brzechwy z siedzibą: Skarżysko – 

Kamienna, ul. Sikorskiego 17, tel./fax.41 (41) 39-00-780 w celu: świadczenia usług 

dydaktycznych, opiekuńczo – wychowawczych oraz pedagogicznych zgodnie                                 

z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

 

4. Okres przechowywania danych osobowych:  

 

1) Dane osobowe zarówno Twoje, jak i Twojego dziecka, przyjętego do Przedszkola Publicznego 

Nr 4 im. Jana Brzechwy w Skarżysku - Kamiennej, zgromadzone w celach postępowania 

rekrutacyjnego będziemy przechowywać nie dłużej niż do końca okresu, w którym Twoje 

dziecko korzysta z edukacji przedszkolnej, 

2) Dane osobowe Twoje, jak i Twojego dziecka, nieprzyjętego do naszego Przedszkola, 

zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego będziemy przechowywać przez okres roku, 

chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora placówki została wniesiona skarga do sądu 

administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem, 

3) Dane powołane w treści złożonego przez Ciebie pisma, składane w toku edukacji w naszym 

Przedszkolu, przetwarzamy przez okres wymagany przez przepisy prawa –który może być różny 

w zależności od rodzaju składanego przez Ciebie pisma.  

4) Po spełnieniu celu, dla którego dane osobowe zostały zebrane, mogą być przechowywane jedynie 

w celach archiwalnych. Okres przechowywania dokumentacji w składnicy akt wynika                              

z  Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt, który  Zespół Placówek Oświatowych Nr 4, z siedzibą:  

26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Norwida 3, zobowiązany jest stosować na mocy ustawy  z dnia 

14.07.1983 o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 
 

5. Odbiorcy danych osobowych 

 

Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do 

ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. 

Wiedz jednak, że Twoje dane osobowe mogą być ujawnione: 

a) firmom utrzymującym i serwisującym nasze serwery informatyczne, 

b) kancelariom prawnym, które wspierają nas w obszarze bieżącej działalności, 

c) firmom obsługującym nas w obszarze IT, w tym serwisującym urządzenia wykorzystywane przez 

nas w bieżącej działalności, 

d) podmiotom utrzymującym oprogramowanie, z którego korzystamy w ramach bieżącej działalności, 

e) kurierom i poczcie polskiej – w związku z przesyłaną korespondencji, 

f) firmom wspierającym nas w organizacji wycieczek (np. firmy przewozowe, muzea, kina), 

g) w przypadku konkursów międzyprzedszkolnych, w których Twoje dziecko będzie uczestniczyć –

innym jednostkom oświatowym, będącym organizatorem konkursu. 
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6. Prawa osób, których dane dotyczą 

 

Na podstawie i z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z art. 15-22 RODO w zależności od 

podstawy przetwarzania danych,   mają Państwo następujące prawa: 

a) wypełnienie obowiązku prawnego, prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 

b) realizacja interesu publicznego lub sprawowanie władzy publicznej, prawo do żądania dostępu do 

treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

c)  masz również prawo do tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. 

 

Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonać poprzez kontakt pod adresem e-mail: 

sp_nr5@wp.pl, lub listownie na adres: administratora danych podany w pkt. 1 informacji. 

 

W  przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora – 

Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Państwu  prawo do wniesienia skargi bezpośrednio do 

organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych adres: Stawki 2, 00-193 

Warszawa.,e-mail: iod@uodo.gov.pl, www.uodo.gov.pl 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie uregulowanym przez przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego jest obowiązkowe. Przekazanie pozostałych danych, jest 

dobrowolne, lecz może okazać się niezbędne do zapewnienia odpowiedniej opieki Twojemu 

dziecku. 
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