
KLAUZULA INFORMACYJNA „Deklaracji zapisu dziecka na rok szkolny 2021/2022”

………………………………………………………………………………..
/imię i nazwisko dziecka/ 

do Niepublicznego Przedszkola im. Świętej Rodziny w Olsztynie

Zgodnie z Rozporządzeniem 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 Państwa danych osobowych – rodziców/opiekunów prawnych i dziecka – jest Niepubliczne Przedszko-

le im. Świętej Rodziny z siedzibą w Olsztynie, tel.: 89 533-38-44, e-mail: przedszkole.swietarodzina@tlen.pl 
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Niepublicznym Przedszkolu im. Świętej Rodziny w Olsztynie możliwy jest pod

numerem tel. 797 002 324 lub adresem e-mail: przedszkole.swietarodzina@tlen.pl  
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie da-

nych w celu  realizacji  zadań ustawowych,  określonych w Ustawie  –  Prawo oświatowe z  dnia  14  grudnia  2016 r.  
(Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4 z późn. zm.) oraz Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września
1991 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021 r. poz. 4 z późn. zm.) – dla spełnienia statutowych zadań dydaktycznych,
opiekuńczych i wychowawczych w placówce.

4. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji oraz edukacji dziecka w placówce, i po tym termi-
nie zostaną zniszczone.

5. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.
6. Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprosto-

wania swoich danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarza-
nia danych, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobo-
wych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7. Państwa dane osobowe będą udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym do odbioru danych osobowych na pod-
stawie obowiązującego prawa oraz podmiotom, z którymi Administrator zawrze umowy powierzenia przetwarzania da-
nych osobowych. 

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowe-
go j/w. Jeżeli odmówią Państwo ich podania, wówczas nie będziemy mogli realizować wobec dziecka ustawowych oraz
statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.

OŚWIADCZENIE – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
zawartych w „Deklaracji zapisu dziecka na rok szkolny 2021/2022”

……………………………………………………………………………….
/imię i nazwisko dziecka/

do Niepublicznego Przedszkola im. Świętej Rodziny w Olsztynie

Oświadczam,  że  zapoznałam/em  się  z  powyższą  informacją  i  wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  przez
Niepubliczne  Przedszkole  im.  Świętej  Rodziny  w  Olsztynie  podanych  w  „Deklaracji  zapisu”  danych
osobowych.

Olsztyn, dnia ..................................

        ......................................                 ......................................
Podpis Ojca/Opiekuna Prawnego Podpis Matki/Opiekuna Prawnego


