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KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 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”), informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 427 „Kraina Radości”, ul. Radosna 

11, 02-956 Warszawa. 

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych proszę kontaktować się z inspektorem ochrony 

danych za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iod@dbfowilanow.waw.pl lub poczty 

tradycyjnej pod adresem siedziby administratora. 

3. Podstawą przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest:  

a. Art. 6 ust. 1 lit. a) – zgoda osoby, której dane dotyczą w celu dokumentowania pracy placówki 

na stronie internetowej, prowadzenia kroniki przedszkola. 

b. Art. 6 ust. 1 lit b) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną 

jest osoba, której dane dotyczą, 

c. Art. 6 ust. 1 lit. c) – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na Administratorze w celu: 

i. prowadzenia dokumentacji pracowniczej, 

ii. ewidencji czasu pracy, 

iii. zgłaszania do ubezpieczeń społecznych, 

iv. prowadzenia dokumentacji powypadkowej pracowników,  

v. podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 

vi. wypłaty wynagrodzeń i innych należności, 

vii. rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych, 

viii. organizacji krajoznawstwa i turystyki,  

ix. zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia, 

x. organizacji i finasowania zadań dydaktyczno – wychowawczych, 

xi. prowadzenia rachunkowości, 

xii. prowadzenia pracowniczych planów kapitałowych, 

xiii. prowadzenia archiwum zakładowego / składnicy akt. 

d. art. 9 ust. 2 lit. b) – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków  

i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane 

dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej. 

4. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom: 

a. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne, 

b. instytucje finansowe działające na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania 

czynności bankowych, 

c. podmioty zewnętrzne, które na podstawie stosownych umów, porozumień lub przepisów 

prawa, przetwarzają dane osobowe powierzone lub udostępnione przez Administratora. 

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

6. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane: 

a. w celu określonym w pkt. 3 a podpunkt przez okres 10 lub 50 lat zależnie od momentu 

nawiązania stosunku pracy, 

b. w celu określonym w pkt. 3 b podpunkt i) przez okres 10 lub 50 lat zależnie od momentu 

nawiązania stosunku pracy, 

c. w celu określonym w pkt. 3 b podpunkt ii) przez okres 3 lub 10 lat zależnie od momentu 

nawiązania stosunku pracy, 

d. w celu określonym w pkt. 3 b podpunkt iii), v), vi), vii) viii), xi) przez okres 5 lat, 
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e.  w celu określonym w pkt. 3 b podpunkt iv) przez okres 10 lub 25 lat zależnie od konsekwencji 

wywołanych zdarzeniem, 

f. w celu określonym w pkt. 3 b podpunkt ix) przez okres 30 dni, 

g. w celu określonym w pkt. 3 b podpunkt x) przez okres 25 lat, 

h. w celu określonym w pkt. 3 b podpunkt xii) przez okres do zakończenia zatrudnienia. 

i. w celu określonym w pkt 3 b podpunkt xiii) przez okres wynikający z ww. czynności 

przetwarzania. 

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani / Panu: 

a. prawo dostępu do danych, 

b. prawo do sprostowania,  

c. prawo do usunięcia,  

d. prawo do ograniczenia przetwarzania. 

8. W przypadku powzięcia informacji o przetwarzaniu danych osobowych niezgodnie z prawem przysługuje 

Pani / Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

9. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych dotyczących czynności przetwarzania wymienionych: 

a. w punkcie 3 a jest warunkiem umownym 

b. w punkcie 3 b i 3 c jest warunkiem ustawowym. 

10. Konsekwencją niepodania danych osobowych, wskazanych w pkt 3 będzie brak możliwości realizacji 

umowy.  

11. Pani / Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały 

profilowaniu. 

12. Aktualna klauzula informacyjna znajduje się na stronie internetowej przedszkola pod adresem 

https://przedszkole427.pl/strona/ochrona-danych. 
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