
Klauzula informacyjna 

 Przetwarzanie danych osobowych w związku z ewidencjonowaniem  wejść i wyjść  do budynku 

Gminnego Przedszkola Publicznego w Kozach 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (4.5.2016 L119/38 Dziennik 
Urzędowy Unii Europejskiej PL)- zwane dalej RODO. 

informuję, że: 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Gminne Przedszkole Publiczne w Kozach, ul. Akacjowa 8, 43-340 

Kozy.  Tel. +48, 33 432-28-34 e-mail:  przedszkole@przedszkole.kozy.pl 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  Liceum Ogólnokształcącego  w  Kozach możliwy jest pod nr telefonu: 

+ 48 33 817-42-91, e-mail: iod@gzosip.kozy.pl. 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu ewidencjonowania wejść i wyjść do budynku szkoły , 

a co za tym idzie w celu  wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym na podstawie  art. 6 pkt 1 

lit. e) RODO w związku z  art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz ewidencji czasu 

pobytu dziecka  w przedszkolu tj.  zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i 

opieki w szkołach i placówkach.  

4. Pani/Pana oraz dziecka dane  będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do osiągnięcia 

zamierzonego celu zgodnie z zasada minimalizacji danych i obejmują (imię i nazwisko, e-mail, nr telefonu, czas 

pobytu w przedszkolu). 

5. Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów 

do tego uprawnionych takich jak: 

-    podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, 

- podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej  

z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

6. Podane  przez Państwa dane osobowe  będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, 

dla którego zostały zebrane oraz na czas archiwizacji, zgodnie z przepisami prawa. 

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu poniższe prawa wynikające z  RODO: 

a) Prawo dostępu do treści swoich danych; 

b) Prawo do ich sprostowania; 

c) Prawo do ich ograniczenia przetwarzania; 

d) Prawo do ich usunięcia; 

e) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 

f) Prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

g) Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych (ul. Stawki 2,00-193 

Warszawa). 

8. Państwa dane osobowe nie podlegają procesowi automatycznego przetwarzania, w tym profilowania, 

a także nie są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych w  rozumieniu 

RODO. 
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