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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  
 

Wypełniając dyspozycję art. 13 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 danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO) informujemy, że 
przysługują Państwu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem 
przez Przedszkole Samorządowe Nr 1 „Bajka” w Ciechocinku Państwa danych 
osobowych. 

1. Administratorem danych osobowych jest: 
Przedszkole Samorządowe Nr 1 „Bajka”  
w Ciechocinku, ul. Widok 9, 87-720 
Ciechocinek, reprezentowane przez 
Dyrektora. 
Dane kontaktowe: 
Telefon: 54-283-48-35 
 

2. Inspektor Ochrony Danych: 
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, 
z którym możecie się Państwo kontaktować w 
sprawach ochrony swoich danych osobowych 
i realizacji Państwa praw przez formularz 
kontaktowy, który jest możliwy do pobrania  
na naszej stronie internetowej: 
www.ps1.ciechocinek.pl 
Dane kontaktowe: 
Piotr Ciuryło 
e-mail: iod.ciurylo@gmail.com 
lub pisemnie na adres naszej siedziby, 
wskazany w pkt. 1. 
 

3. Cele i podstawy przetwarzania danych 
osobowych: 
Państwa dane osobowe są przetwarzane w 
celu:  
1) rekrutacji dzieci do przedszkola; 
2) ewidencji dzieci; 
3) prowadzenia dziennika zajęć; 
4) tworzenia sprawozdań; 
5) dokumentowania pracy przedszkola. 
na podstawie: 
1) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

Oświatowe; 
2) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 

systemie oświaty. 
 

4. Kategorie danych, które przetwarzamy: 
1) oznaczenie dziecka, pozwalające na 

ustalenie jego tożsamości: 
a) nazwisko i imię (imiona), 
b) datę urodzenia, 
c) oznaczenie płci, 
d) adres miejsca zamieszkania, 
e) numer PESEL –, a w przypadku osób, 

które nie mają nadanego numeru 
PESEL rodzaj i numer dokumentu 
potwierdzającego tożsamość, 

f) nazwisko i imię (imiona) 
przedstawiciela ustawowego oraz 
adres jego miejsca zamieszkania; 

2) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania i 
numer telefonu rodziców oraz opiekunów 
prawnych dziecka. 
 
 
 

5. Odbiorcy danych: 
W związku z przetwarzaniem danych w 
celach, o których mowa w punkcie 4, odbiorcą 
danych osobowych Państwa oraz Państwa 
dziecka będzie: 
1) organ nadzoru pedagogicznego, 

2) podmioty zewnętrzne, którym 
administrator danych osobowych 
przekazuje dane w związku z organizacją 
przedszkola, 

3) inne podmioty na podstawie przepisów 
prawa. 

6. Przekazywanie danych do państw trzecich 
lub organizacji międzynarodowych: 
Państwa dane nie będą przekazywane poza 
teren Polski, Unii Europejskiej, Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego. 
 

7. Okres przechowywania danych: 
Państwa dane osobowe będą przetwarzane 
przez okres niezbędny do realizacji celów 
wskazanych w punkcie 3, a następnie 
zniszczone. 

8. Państwa prawa: 
W związku z przetwarzaniem przez nas 
Państwa danych przysługuje Państwu: 
1) prawo dostępu do treści danych na 

podstawie art. 15 Rozporządzenia; 
2) prawo do sprostowania danych na 

podstawie art. 16 Rozporządzenia; 
3) prawo do usunięcia danych na podstawie 

art. 17 Rozporządzenia; 
4) prawo do ograniczenia przetwarzania 

danych na podstawie art. 18 
Rozporządzenia; 

5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych na podstawie art. 
21 Rozporządzenia; 

6) prawo do przenoszenia danych na 
podstawie art. 20 Rozporządzenia; 

7) prawo do wniesienia skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych w 
Warszawie; 

8) prawo do cofnięcia zgody na 
przetwarzanie danych osobowych, w 
sytuacji gdy dane, które przetwarzamy 
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pozyskaliśmy na podstawie Państwa 
zgody. Cofnięcie zgody nie może jednak 
wpływać na zgodność z prawem ich 
przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie państwa zgody przed jej 
wycofaniem. 

 

9. Informacja o wymogu (dobrowolności) 
podania danych: 
Zakres i cel, w jakim przetwarzane są 
Państwa dane osobowe są wymogiem 
ustawowym, regulowanym przez art. 40 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo 
Oświatowe, 
i podanie ich jest obowiązkowe. Nie podanie ich 
skutkuje brakiem uprawnienia do korzystania z 
usług Przedszkola Samorządowego nr 1 „Bajka” 
 w Ciechocinku. 

10. Dane Państwa oraz Państwa dzieci nie będą 
przetwarzane w sposób zautomatyzowany i 
nie będą podlegały profilowaniu.  
 

11. W przypadku planowania dalszego 
przetwarzania Państwa danych osobowych w 
celu innym niż cel, w którym dane osobowe 
zostały zebrane, przed takim dalszym 
przetwarzaniem zostaną Państwo 
poinformowani o tym innym celu wraz z 
informacjami określonymi w art. 13 ust. 2 lit. a 
– f RODO.  


