
KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informujemy, że: 
1. Administratorem jest Przedszkole Miejskie im. Jacka i Agatki w Człuchowie, ul. Jacaka i Agatki 
5, 77-300 Człuchów, tel:. 59 83 43 230, adres e- mail:  przedszkole@op.pl 
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem 
e-mail: iodpm@czluchow.eu.   
3. Celem przetwarzania jest: 
a) Organizacja wycieczek  
Podstawą prawną przetwarzania danych w przypadku organizacji wycieczek jest wypełnienie 
obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zw. z przepisami Art. 
47 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz Rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez 
publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki 
W przypadku dobrowolnego udostępniania przez Państwa danych osobowych dotyczących zdrowia 
oraz innych informacji o dziecku w związku z organizacją wycieczki  podstawą prawna przetwarzania 
danych jest art. 9 ust. 2 lit. a tj. zgoda na przetwarzanie danych szczególnej kategorii  Niniejsze zgody 
są dobrowolne i mogą być cofnięte w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
Udostępnione dobrowolnie dane będą przetwarzane w celu zapewnienia dziecku bezieczeństwa. 
Celem przetwarzania jest: realizacja zadań oświatowych, dydaktycznych, wychowawczych, w tym 
udział w: 
□ konkursach 
□ imprezach i zawodach sportowo – rekreacyjnych,  
□ wydarzeniach artystycznych i kulturalnych 
□ uroczystościach szkolnych / przedszkolnych 
□ zajęciach edukacyjnych  
□ innych działaniach związanych z realizacją zadań oświatowych, dydaktycznych i 
wychowawczych 
Podstawą prawną przetwarzania danych w przypadku organizacji wycieczek jest wypełnienie 
obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zw. z art. 44 ust. 1 i  
ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe 
5. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp 
do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga 
tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego.  
W przypadku organizacji wycieczek odbiorcą danych może być dostawca usług informatycznych w 
zakresie hostingu poczty mailowej jak również Biuro podróży, organizator usług turystycznych i 
hotelarskich. W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na upublicznienie wizerunku Państwa 
dziecka odbiorcą danych może być również, w zależności zakresu wyrażonej zgody; dostawca usług 
informatycznych w zakresie hostingu strony internetowej, BIP, media tj. telewizja, wydawcy gazet, 
firmy wydające i drukujące ulotki broszury i inne wydawnictwa. 
Informujemy, że w przypadku wyrażenia przez osobę, której dane dotyczą bądź rodziców lub 
opiekunów prawnych osoby niepełnoletniej) zgody na rozpowszechnianie wizerunku poprzez jego 
publikację na portalu społecznościowym Facebook, w/w dane osobowe zostaną udostępnione dla: Meta 
Platforms Ireland Limited (dawniej Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin, Irlandia) 
i dla Meta Platforms Inc. z siedzibą w Menlo Park (poprzednio Facebook Inc., 1601 Willow Road, 
Menlo Park, CA 94025, USA) będącej właścicielem w/w portalu.  
W przypadku realizacja zadań oświatowych, dydaktycznych, wychowawczych, w tym udział w  
konkursach,  imprezach i zawodach sportowo – rekreacyjnych, wydarzeniach artystycznych i 
kulturalnych, uroczystościach szkolnych / przedszkolnych,  zajęciach edukacyjnych innych 
działaniach związanych z realizacją zadań oświatowych, dydaktycznych i wychowawczych 
odbiorcą danych będzie dostawca usług informatycznych w zakresie usług informatycznych , dostawca 
usług informatycznych w zakresie hostingu poczty mailowej. Dostawcą może być przypadku wyrażenia 
przez Państwa zgody na upublicznienie wizerunku Państwa dziecka, w zależności zakresu wyrażonej 
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zgody; dostawca usług informatycznych w zakresie hostingu strony internetowej, BIP, media tj. 
telewizja, wydawcy gazet, firmy wydające i drukujące ulotki broszury i inne wydawnictwa 
Informujemy, że w przypadku wyrażenia przez osobę, której dane dotyczą bądź rodziców lub 
opiekunów prawnych osoby niepełnoletniej) zgody na rozpowszechnianie wizerunku poprzez jego 
publikację na portalu społecznościowym Facebook, w/w dane osobowe zostaną udostępnione dla: Meta 
Platforms Ireland Limited (dawniej Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin, Irlandia) 
i dla Meta Platforms Inc. z siedzibą w Menlo Park (poprzednio Facebook Inc., 1601 Willow Road, 
Menlo Park, CA 94025, USA) będącej właścicielem w/w portalu.  
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres pobierania nauki w szkole, a następnie przez okres 
niezbędny do archiwizacji tj. z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach 
szczególnych w tym przepisów archiwalnych określany dla danej dokumentacji. 
7. Ma Pan/Pani prawo:  
- dostępu do swoich danych osobowych;  
- sprostowania nieprawidłowych danych;  
- żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO;  
- żądania ograniczenia przetwarzania danych. 
- żądania cofnięcia zgody w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody  
8. Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.  
9. Informujemy, że w przypadku wyrażenia przez osobę, której dane dotyczą bądź rodziców lub 
opiekunów prawnych osoby niepełnoletniej) zgody na rozpowszechnianie wizerunku poprzez jego 
publikację na portalu społecznościowym Facebook, w/w dane osobowe zostaną udostępnione dla: Meta 
Platforms Ireland Limited (dawniej Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin, Irlandia) 
i dla Meta Platforms Inc. z siedzibą w Menlo Park (poprzednio Facebook Inc., 1601 Willow Road, 
Menlo Park, CA 94025, USA) będącej właścicielem w/w portalu.  
 Europejskiej. Przepisy te mogą nie zapewniać dostatecznie odpowiedniego stopnia ochrony danych, co 
ma związek z Wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie 
Data Protection Commissioner przeciwko Facebook Ireland Ltd i Maximillianowi Schremsowi (sygn. 
C - 311/18), na mocy którego dokonano unieważniania tzw. Tarczy Prywatności – tj. umowy 
stanowiącej podstawę przekazywania danych pomiędzy USA – UE. Tym samym, przekazywanie 
danych osobowych do w/w państwa trzeciego nie znajduje podstawy w decyzji Komisji stwierdzającej 
odpowiedni stopień ochrony, o której mowa w art. 45 ust. 1, a  w/w państwo trzecie nie zapewnia 
gwarancji właściwego stopnia ochrony danych.   
 
*Rozporządzenie 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). 

 
 

……………………………………………….. 
(data, czytelny podpis rodzica opiekuna prawnego) 

 
 

……………………………………………….. 
(imię i nazwisko dziecka) 

  

 

 


