
Warszawa dnia ………… 2022 r.  

  

Klauzula informacyjna dla dziecka/rodzica dziecka  Zgodnie z art. 13 

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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:  

  

1. Administratorem danych osobowych dziecka/podopiecznego (w tym jego rodziców, prawnych 

opiekunów) jest Niepubliczne Przedszkole Karate Kids  z siedzibą  w Warszawie przy                 

ul. Al. Rzeczypospolitej 18/136, tel. 508757198 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:  iod@toner.hm.pl  

3. Dane osobowe dziecka/podopiecznego oraz rodziców, prawnych opiekunów przetwarzane będą 

w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających  z ustawy 

z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 )  w związku z art. 

6 ust. 1 lit. a i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r., w szczególności:  

a) realizacji procesu kształcenia,  

b) dokumentacji przebiegu nauczania,  

c) wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych  i 

statystycznych wynikających z ustawy Prawo o oświatowe i ustawa o systemie oświaty,  

d) realizacji celów związanych z promocją działań Przedszkola poprzez udostępnianie na stronie 

internetowej oraz facebook, instagram Przedszkola informacji o sukcesach dzieci, 

wydarzeniach, przedsięwzięciach, w których dzieci brały udział (np. konkursy, zawody 

sportowe), w tym także wizerunków dzieci – tylko w przypadkach, gdy rodzice/opiekunowie 

prawni wyrazili zgodę na taką formę przetwarzania.   

4. Podanie danych wynikających z ust. 3 lit a-c jest obowiązkiem ustawowym wynikającym ustawy 

z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ) oraz innych aktów 

wykonawczych, natomiast podanie danych wynikające z ust. 3 lit d jest dobrowolne.  

5. Odbiorcami danych osobowych dziecka/podopiecznego oraz jego rodziców, prawnych 

opiekunów będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 

delegacji zawartych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j Dz. U. z 2021 r., 

poz. 1082)  jednostka prowadząca – Gmina oraz inne podmioty, którym Administrator zlecił 

przetwarzanie danych na podstawie umowy powierzenia.  

6. Dane osobowe dziecka/podopiecznego oraz jego rodziców, prawnych opiekunów 

przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji obowiązku wynikającego z ustawy  z 

dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe ( t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ) a po tym okresie 

archiwizowane i przechowywane zgodnie z JRWA. Dane osobowe uzyskane na podstawie zgody 

przechowywane będą przez czas realizacji celów lub do momentu wycofania zgody.  

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.  

8. W zakresie, w jakim udzieliliście Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu 

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

cofnięciem.  



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

Danych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa w przypadku powzięcia informacji                  

o niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych osobowych.  

  

  

……………………………………………  

czytelny podpis  


