
KLAUZULA INFORMACYJNA  

dla osób upoważnionych do odbioru dziecka  

 

W związku z Rozporządzeniem 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, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 

14 RODO przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem 

Pani/Pana danych osobowych przez Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 4 

w Leżajsku z siedzibą przy ul. M.C. Skłodowskiej 8, 37-300 Leżajsk  (dalej: PM nr  

4 w Leżajsku). Dane osobowe są przetwarzane z poszanowaniem Państwa praw i wolności,  

w granicach obowiązków wynikających z przepisów prawa. 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PM nr 4 w Leżajsku. Dane 

teleadresowe: ul. M.C. Skłodowskiej 8, 37-300 Leżajsk, email: 

przedszkole4lezajsk@wp.pl, tel. (17) 242  

2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w PM nr 4 w Leżajsku: Pan Rafał 

Żelazo, adres email: rafalzelazo@gmail.com lub dane teleadresowe administratora. 

3. PM nr 4 w Leżajsku może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu niezbędnym 

do zapewnienia bezpieczeństwa oraz weryfikacji tożsamości podczas odbioru dzieci 

przez osoby do tego upoważnione, a podstawą prawną przetwarzania jest: art. 6 ust.  

1 lit. cRODO. 

4. Kategorie danych: imię i nazwisko, seria i numer dowodu osobistego, numer telefonu 

5. Pani/Pana dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich 

otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania edukacji dziecka 

lub do czasu wycofania upoważnienia do odbioru dziecka.  

8. W związku z przetwarzaniem przez PM nr 4 w Leżajsku, Pani/Pana danych osobowych, 

przysługuje Pani/Panu prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających                             

z przepisów prawa): 

• dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 RODO); 

• sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO); 

• usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO); 

• ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO); 

• przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 RODO); 

• prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO); 

• cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem  

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wniosku drogą pisemną na adres 

korespondencyjny Administratora. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak 

   możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa. 

   Aby skorzystać z powyższych praw może Pani/Pan skontaktować się bezpośrednio                         

   z PM nr 2 w Leżajsku lub z naszym inspektorem ochrony danych. 

9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez PM nr 4 w Leżajsku Pani/Pana danych 

osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia 

skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 200-193 

Warszawa 

10. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od rodzica/opiekuna prawnego 

dziecka w związku z upoważnieniem do odbioru dziecka. 

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji ani procesie profilowania. 
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