KLAUZULA INFORMACYJNA
w okresie epidemii COVID-19
Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 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
(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) RODO, informuję, że:

1. Administratorem podanych danych osobowych jest:
Dyrektor Przedszkola nr 5 „Pod Grzybkiem” przy ulicy Sarnowskiej 9A, 63-900 Rawicz.

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych - adres e - mail: iod@p5.rawicz.eu, tel. 65
546 53 23.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia w okresie epidemii COVID-19 w Polsce
bezpiecznego kształcenia, edukacji, wychowania, opieki dostosowanej do wieku i osiągniętego
rozwoju dziecka oraz innych celów wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe.
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
1) art. 6 ust. 1 lit. c

RODO tj.: wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na

administratorze określonych w następujących przepisach:
ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela, ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawa z dnia 15 kwietnia
2011 r. o systemie informacji oświatowej, ustawa z dnia 27 października 2017 r.
o finansowaniu zadań oświatowych oraz rozporządzeń do ww. ustaw;
ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych,
2) art. 9 ust. 2 lit i

RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych

z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, w szczególności gdy jest
niezbędne do celów humanitarnych, w tym monitorowania epidemii i ich rozprzestrzeniania
się,

3) art. 6 ust. 1 lit d RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów
osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej.
Podanie danych w celu realizacji obowiązku prawnego jest wymagane i niezbędne do realizacji
zadań oświatowych.
4) art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu
określonym w treści zgody.
Podanie danych przetwarzanych na podstawie zgody jest dobrowolne, przysługuje również
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie wyrażonej zgody nie ma wpływu
na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie instytucje upoważnione z mocy prawa, organy
publiczne oraz podmioty na podstawie umowy powierzenia danych tylko w dozwolonym zakresie.
6. Dane osobowe ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów nie będą przekazywane do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego
powyżej, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego
prawa dotyczące archiwizacji.
8. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych ucznia i powiązanych z nimi danych
rodziców/prawnego opiekuna oraz prawo do ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania.
9. Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych
osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli
stwierdzicie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
10. Podanie przez Państwo danych osobowych jest wymagane Rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
11. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

