
 
 

 
 
 
 

 
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – RODZICE 

 
 

   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, RODO) informuję, iż: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz dziecka jest Przedszkole 

Samorządowe   nr 36 w Białymstoku im. Marii Montessori, ul. Świętego 

Mikołaja 9, 15-419 Białystok, tel: 85/742-43-01, e-mail: 

ps36@um.bialystok.pl. Zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, administrator 

powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod 

adresem poczty elektronicznej: iod.ps36@wp.pl 

2. Dane osobowe dziecka przetwarzane będą: 

a) w odniesieniu do danych osobowych, za wyjątkiem wizerunku, na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c w związku z rozporządzeniem MEN z dnia 

25 sierpnia 2017r. (Dz. U. z 2017r. poz. 1646) w sprawie sposobu 

prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki 

dokumentacji przebiegu nauczania § 2 pkt 2 oraz rozporządzenie MEN 

z dnia 28 sierpnia 2017r. (Dz. U. z 2017r., poz. 1643) zmieniające 

tel:+48857424301


rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 

psychologiczno - pedagogicznej § 1 pkt 1 w celu realizacji obowiązku 

prawnego spoczywającego na administratorze.  

b) w odniesieniu do wizerunku dziecka na podstawie odrębnej Pani/Pana 

zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) 

3. Dane osobowe rodzica /opiekuna prawnego przetwarzane będą na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych    

z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w celu zawarcia i realizacji umowy. 

4. Dane będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku 

przechowywania danych wynikającego z przepisów, tj. przez okres 5 lat. 

5. Odbiorcami Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub 

podpisanych umów powierzenia mogą zostać osoby upoważnione przez 

Administratora, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, 

podmioty prowadzącym działalność bankową, operatorzy pocztowi, kurierzy 

oraz obsługa informatyczna.  

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania 

ich kopii oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: 

sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, 

przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie 

zgody może Pani/Pan cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. 

7. Przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.  

8. Podanie przez Państwa danych osobowych, w zależności od ściśle 

określonego celu przetwarzania, może być wymogiem ustawowym lub 

umownym lub warunkiem zawarcia umowy. 

9. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.   

                                                                    

                                                                 Z poważaniem 
 

Ewa Barbara Gutowska - Dyrektor 

Przedszkola Samorządowego Nr 36 im. Marii Montessori 

w Białymstoku 

 

 


