
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych  

osób upoważnionych do odbioru dziecka 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (dalej „RODO”), 
przedstawiamy następujące informacje związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych: 

1. Administratorem danych osobowych osób upoważnionych do odbierania dzieci jest Gminne 
Przedszkole im. Aleksandra Fedorowicza, z siedzibą przy ul. T. Kościuszki 17, 05 – 080 Izabelin, tel./fax 
22 7226031, tel. kom. 500 227 208. 

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@perfectinfo.pl. 

3. Dane osobowe osób upoważnionych do odbierania dzieci w zakresie: imię i nazwisko, seria i numer 
dowodu osobistego, numer telefonu będą przetwarzane w celu identyfikacji osób upoważnionych 
przez rodziców do odbioru dziecka oraz kontaktu w sprawach związanych z odbiorem dziecka na 
podstawie wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym jakim jest właściwe 
sprawowanie opieki nad dzieckiem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO. 

4. Dane osobowe osób upoważnionych zostały przekazane Administratorowi przez rodziców lub 
prawnych opiekunów dziecka. 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku ich niepodania przedszkole nie będzie 
mogło sprawdzić tożsamości osoby upoważnionej i tym samym nie wyda takiej osobie dziecka. 

6. Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych osoba fizyczna, której dane są 
przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie oraz prawo 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych 
osobowych jej dotyczących narusza przepisy o ochronie danych  

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres pobytu dziecka w przedszkolu, a następnie przez 6 
miesięcy od zakończenia pobytu na wypadek ewentualnej obrony przed roszczeniami co stanowi 
prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.   

8. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi 

informatyczne, prawne, doradcze, ubezpieczeniowe na podstawie stosownych umów oraz podmioty 

upoważnione do otrzymania Państwa danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów 

prawa. 

9. Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym 

profilowaniu oraz nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej ani do organizacji 

międzynarodowych.  
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