
Informacja o ochronie danych osobowych 

przetwarzanych w związku z realizowaniem opieki przedszkolnej w okresie wakacyjnym przez 

Przedszkole nr 4 w Redzie 

Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1  przy ul. Łąkowej 36 w 

Redzie, które przetwarza dane w celu realizowania zadań statutowych placówki, e-mail: 

sekretariat@sp4.reda.pl . Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym 

można kontaktować się w sprawach ochrony danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw 

wynikających z RODO pisząc na adres Administratora jak powyżej lub na adres e-mail: : 

m.filipowski@filcon-inf.pl 

Dane osobowe, w tym dane osób upoważnionych do obioru dziecka, są przetwarzane na podstawie 

przepisów prawa wymienionych poniżej. Przekazanie informacji o stanie zdrowia dziecka (chorobach, 

alergiach) jest dobrowolne, a przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa świadomej i 

dobrowolnej zgody. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez okres uczęszczania dziecka do 

Przedszkola lub do czasu wycofania zgody. Odbiorcami danych osobowych mogą być następujące 

podmioty: system informacji oświatowej prowadzony przez ministra ds. oświaty i wychowania, 

podmioty kontrolujące (tj. Urząd Miasta, kuratorium oświaty, NIK), podmioty współpracujące z 

placówką w zakresie zdrowia fizycznego i psychicznego (poradnie psychologiczno-pedagogiczne), firmy 

pocztowe. Mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do Państwa danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec 

dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych, a  przypadku wątpliwości co do prawidłowości 

przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora, mają Państwo prawo wniesienia 

skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: 

kancelaria@uodo.gov.pl) . Zgoda może zostać wycofania w dowolnym momencie, co nie wpływa na 

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

 

Podstawa prawna:  

• 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 (Dz. Urz. UE L 119 s 1) (dalej jako RODO) 

• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2020 poz. 1327, z 2021r. poz. 4 z późn.zm.) 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2020 poz. 910 z późń.zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, 

działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.  

• Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. 

 

 

mailto:sekretariat@sp4.reda.pl
mailto:kancelaria@uodo.gov.pl

