
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, że: 

1. Administratorem Pani/Pana  danych  osobowych jest  SPÓŁDZIELNIA 

SOCJALNA „PRZEDSZKOLAKI TO MY”, 

2. Pani/Pana dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji 

ciążących na administratorze obowiązków prawnych, na podstawie: 

a) art. 6 ust.1 lit. b ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 

dnia 27 kwietnia 2016 r., 

b) art. 6 ust.1 lit. c ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 

dnia 27 kwietnia 2016 r., 

c) w zakresie, w jakim podanie danych osobowych jest dobrowolne (np. 

upublicznianie wizerunku) na podstawie art. 6 ust.1 lit. c ogólnego 

Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

d) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 

59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650 z póz. zm.), 

e) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. 2017, poz. 

2198, 2203 i 2361), 

f) Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. 

2011 nr 139 poz. 814) z późn. zm.;, 

g) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w 

sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy 

programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla 

uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia 

ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia 

ogólnego dla szkoły policealnej; 

h) Statutu Spółdzielni Socjalnej „Przedszkolaki To My”; 

i) Statutu Przedszkola Integracyjnego „Bajkowa Kraina” w Biczycach 

Dolnych; 

j) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie 

organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków ( Dz. U. z 2002 

r., nr 5 , poz. 46), 

k) inne akty prawne powszechnie obowiązujące, do których stosowania z mocy 

ustawy zobligowane jest stowarzyszenie. 

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 

a) podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 

przepisów prawa, 

b) w ramach realizowanych projektów Instytucje Pośredniczące, od których 

otrzymujemy/będziemy otrzymywać wsparcie finansowe z BP lub UE, 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa lub 

przez czas niezbędny do realizacji zadań statutowych, 

5. Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych 

do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowych. 



 

 

 

 

6. Posiada Pani/Pan uprawnienie do żądania od administratora dostępu do swoich 

danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych 

oraz wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów 

ochrony danych osobowych, a w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na 

przetwarzanie danych osobowych – prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym 

momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Pani/Pana dane nie mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie 

będą profilowane. 

 

 

 

 


