
 

Klauzula informacyjna- kontynuowanie wychowania przedszkolnego 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 osobowych- -  dalej „RODO” informuję iż: 

Tożsamość Administratora Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zespół Szkół Nr 7 w Krośnie (MZS-

7 Krosno), z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 37, 38-400 Krosno. adres poczty email: 

sekretariat@mzs7krosno.pl, adres strony internetowej: http://mzs7krosno.pl 

Dana kontaktowe Administratora Administratora reprezentuje Dyrektor jednostki z którym można się skontaktować 

w siedzibie placówki lub pod Nr telefonu 13 420 08 31 oraz  drogą elektroniczną na adres 

poczty email: dyrsp4@mzs7krosno.pl 

Dane kontaktowe Inspektora 

Ochrony Danych 

W przypadku pytań o swoje dane osobowe mogą się Państwo skontaktować się 

z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres e-mail iod@ mzs7krosno.pl; 

Cele przetwarzania  

i podstawa prawna 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia kontynuacji wychowania 

przedszkolnego, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości edukacji w placówce. 

 

Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. dla wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze, w zakresie zadań określonych w art. 153 Prawa 

oświatowego. 

Odbiorcy danych Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym 

należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym 

dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania. 

Okres przechowywania danych Dane przechowywane będą przez okres edukacji dziecka w placówce z zachowaniem przepisów 

art. 160 ustawy Prawo oświatowe oraz przez okres archiwizacji wymagany dla danej kategorii 

danych określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt   

Prawa podmiotów danych Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata przysługuje prawo dostępu do danych osobowych 

kandydata, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest 

równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji. Ponadto przysługuje im prawo do 

żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.  

Prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego 

Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata, w przypadku podejrzenia, że przetwarzanie danych 

w procesie rekrutacji narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi 

do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych 

osobowych narusza przepisy RODO1.  

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

Informacja o dowolności lub 

obowiązku podania danych 

Obowiązek podania danych osobowych wynika z realizacji ustawy Prawo oświatowe i jest 

niezbędny do rozpatrzenia deklaracji o kontynuowaniu nauki w przedszkolu. 

Przekazanie danych osobowych do 

państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego /organizacji międzynarodowej. 

Zautomatyzowane podejmowanie 

decyzji 

Administrator nie będzie podejmował wobec osób, których dane przetwarza zautomatyzowanych 

decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.   

 

 

                                                 
1 Prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy przebiegu procesu rekrutacji do przedszkola dla którego ścieżkę 

odwoławczą przewidują przepisy Prawa oświatowego. 
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