
 
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA OSÓB UPOWAŻNIONYCH  

DO ODBIORU DZIECI Z PRZEDSZKOLA 

 

W związku z realizacją wymogów 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), 
informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z 
tym związanych. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych jest: Przedszkole nr 420 "Nasza Bajka", ul. św. 

Urszuli Ledóchowskiej 8, 02-972 Warszawa.. 

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie 

działania Przedszkola nr 420 w Warszawie, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan 

skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu iod@dbfowilanow.waw.pl. 

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie upoważnienia do odbioru 

dziecka z placówki nadanego przez   

 

…………………………...........………                            ….………………........……………… 

(imię i nazwisko matki)                                            (imię i nazwisko ojca) 

 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu w celu identyfikacji, jako osoby upoważnionej do odbioru 

dziecka z placówki. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie w formie papierowej, przez okres 

roku szkolnego  2022/2023, a następnie trwale niszczone. 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:  

a. prawo dostępu do danych osobowych,  

b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych  

c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych  

d. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych 

osobowych.  

7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu  

w Przedszkolu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.  

8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz zanonimizowanego numeru 

dowodu tożsamości jest obowiązkiem ustawowym. Numer telefonu oparty jest o zgodę osoby, której dane 

dotyczą. 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.  

 

…………….……        ……………………………..........................……………….                     .......…………...........................……………. 

(data)                        (imię i nazwisko osoby upoważnionej)                              (podpis osoby upoważnionej) 
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