
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA WYCHOWANKÓW I RODZICÓW MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 3 
W LUBACZOWIE

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 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 z 04.05.2016)(dalej: RODO) informuję, iż:
1) Administrator danych
Administratorem danych osobowych wychowanków oraz rodziców/opiekunów prawnych jest Miejskie Przedszkole nr 3  „Wesoła
Trójeczka”  w Lubaczowie, z siedzibą ul. Juliusza Słowackiego 16, 37-600 Lubaczów.
2) Inspektor Ochrony Danych
Inspektorem  ochrony  danych  osobowych  jest  Magda  Fusińska.  Można  się  z  nim  kontaktować  we  wszystkich  sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Państwu praw związanych z przetwarzaniem
danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: ul. J. Słowackiego 16, 37-600 Lubaczów
- przez e-mail: iod@um.lubaczow.pl
3) Cele przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe wychowanków oraz rodziców/opiekunów prawnych wychowanków będą przetwarzane w celach:

 realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych oraz innych zadań statutowych i organizacyjnych;
 promocyjnych Miejskiego Przedszkola nr 3 w Lubaczowie.

1) Podstawa prawna przetwarzania
Administrator będzie przetwarzać dane osobowe wychowanków oraz rodziców/opiekunów prawnych wychowanków ponieważ :
1. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa w zakresie:
a) realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych oraz innych statutowych i organizacyjnych Przedszkola 

Miejskiego nr 3 w Lubaczowie, udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzenia dokumentacji kształcenia i 
wychowania, w tym dzienników zajęć oraz innej dokumentacji przedszkolnej wymaganej przepisami prawa, przekazania 
istotnych informacji o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO (w przypadku danych szczególnych kategorii określonych w art. 9 ust. 1 RODO), w 
związku z przepisami takimi jak:
- ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 910 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1327 z późn. zm),
- ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (t.j. Dz. U z 2019 poz. 1942 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U z 2020 poz. 17 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne
przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów
tej dokumentacji (tj. Dz. U z 2017 r. poz. 1646),
- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2019 roku w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i
innych druków (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1700 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (tj.  Dz.U. 2020 r. poz. 1280 z późn.
zm.),
- rozporządzenia do ww. ustaw,
- Statut Miejskiego Przedszkola nr 3 w Lubaczowie;

b) wyrobienia i wydania legitymacji dla dziecka niepełnosprawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z takimi 
przepisami jak:
- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1327 z późn. zm),
- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych  
i innych druków (Dz.U. z 2019 r. poz. 1700);

c) zorganizowania i przeprowadzenia przedszkolnych wycieczek krajowych i zagranicznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO, w związku z takimi przepisami jak:
- art. 47 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 910 z późn. zm.),,
- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez 
publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. z 2018 poz. 1055),
- art. 12, ust. 2 ustawy z dnia 12 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (tj. Dz. U
z 2019 poz. 548 z późn. zm.),
- rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy 
ubezpieczenia na rzecz podróżnych związanej z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców 
ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych (Dz.U. z 2017 poz. 2508);

1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na np. przetwarzanie danych w 
postaci wizerunku oraz nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku na podstawie art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych w celu realizacji działań informacyjno – promocyjnych przedszkola m. in. 
wydarzeń kulturalno - sportowych, wycieczek, konkursów, innych uroczystości przedszkolnych, publikacji zdjęć na tablicach 
pamiątkowych i/lub w kronice przedszkolnej. Zdjęcia będą publikowane na stronie internetowej przedszkola oraz na 
oficjalnym profilu Przedszkola na Facebook oraz na tablicach informacyjnych wewnątrz przedszkola.

2. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania 
władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust 1 lit. e RODO) w zakresie umieszczania na tablicach prac 
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artystycznych wraz podpisami osób, które te prace wykonały (imię i/lub nazwisko) na terenie przedszkola w celu ich 
wyróżnienia za szczególne osiągnięcia oraz organizowania i przeprowadzania konkursów wewnętrznych.

1) Okres przechowywania
Dane osobowe Państwa i Państwa dziecka będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu/ów dla jakiego zostały
zebrane  a  następnie  przez  okres,  w  którym  Administrator  jest  zobowiązany  do  zachowania  danych  dla  udokumentowania
spełnienia  wymagań  prawnych  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  14  lipca  1983 r.  o  narodowym zasobie  archiwalnym i  archiwach.
Przykładowo dane osobowe Państwa oraz Państwa dziecka zawarte w dzienniku zajęć będą przetwarzane do czasu uczęszczania
wychowanka do przedszkola, a następnie przez okres archiwizowania danych dzienników zajęć zgodnie z obowiązującymi w
przedszkolu  regulacjami  dotyczącymi  archiwizacji,  czyli  przez  okres  5  lat  kalendarzowych  liczonych  od  dnia  01  stycznia
następnego  roku,  w  którym  nastąpiło  zakończenie  danego  roku  szkolnego.  Dane  osobowe  dotyczące  przeprowadzenia  i
organizacji wycieczki będą przetwarzane przez okres 5 lat liczonych od pierwszego stycznia następnego roku po zakończeniu
wycieczki.
2) Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami  danych  osobowych  wychowanków  oraz  rodziców/opiekunów  prawnych  wychowanków  mogą  być:  uprawnione
podmioty  obsługi  informatycznej  dostarczający  na  podstawie  umowy  powierzenia  przetwarzania  danych  (hosting  strony
internetowej i poczty elektronicznej), organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie
przepisów prawa (np. Minister Edukacji Narodowej w Systemie Informacji Oświatowej, Sąd Rodzinny, Miejski Zespół Obsługi w
Lubaczowie). W przypadku uczestnictwa Państwa dzieci w wycieczkach zagranicznych odbiorcami Państwa i Państwa dzieci
danych  osobowych  będą:  biuro  podróży  oraz  firma  ubezpieczająca  uczestników.  Odbiorcami  mogą  być  również  osoby
odwiedzające siedzibę oraz stronę internetową Administratora czy oficjalny profil przedszkola na portalu Facebook, a także strony
internetowe instytucji  i  mediów, z  którymi administrator  współpracuje z  związku z promocją przedszkola,  media i  odbiorcy
mediów takich jak prasa, radio, TV i Urząd Miejski w Lubaczowie. W sytuacji gdy dane osobowe w postaci wizerunku będą
publikowane na oficjalnym profilu przedszkola na portalu Facebook odbiorcą danych będzie Facebook Inc. Dane osobowe te będą
przekazywane do państwa trzeciego - USA w związku z ich publikacją na portalu Facebook. Facebook Inc jest podmiotem z
państwa trzeciego - Stanów Zjednoczonych który korzysta z odpowiednich mechanizmów zgodności  takich jak standardowe
klauzule umowne w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez RODO.
3) Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
• prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO),
• prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy są nieprawidłowe lub niekompletne

(art. 16 RODO),
• prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
• prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e

RODO ,
• prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano

na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje  Państwu  także  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  zajmującego  się  ochroną  danych  osobowych,  
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

………………………………………………………………………………..
          (data podpis rodziców/opiekunów prawnych)


