
INFORMACJE DOTYCZACE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

WYCHOWANKÓW / UCZNIÓW  

W PRZEDSZKOLU NR 107 „ BAJKOWE PRZEDSZKOLE” 

 

Na podstawie art. 13 ust.1 i 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L nr 119 z 04.05.2016) – 

zwanego dalej Rozporządzeniem, informuję, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Przedszkolu nr 107 „ Bajkowe 

Przedszkole” w Warszawie jest Przedszkole nr 107 „ Bajkowe Przedszkole” w Warszawie. 

 

adres: ul. Wilgi 29, 04-831 Warszawa     

telefon: sekretariat - 22 277-11-73  

mail: e-mail: p107@edu.um.warszawa.pl 

2) Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem podanych przez Państwa danych osobowych związanych 

z nauką w Przedszkolu nr 107 „ Bajkowe Przedszkole” w Warszawie pełni powołany przez 
Administratora Inspektor Ochrony Danych (IOD). Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy 

jest przy użyciu danych kontaktowych Administratora za pomocą  adresu mailowego: 

p107@edu.um.warszawa.pl  lub pod nr tel: +48 22 277-11-73  

3) Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

a) wypełnienia obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa (Ustawa z dnia 14 

grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148); Ustawa z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.); Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r.  

o systemie informacji oświatowej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.1900 ze zm.); na podstawie art.6 ust. 1 pkt c 

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 ( tj. przetwarzanie jest 

niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze); 

b) zapewnienia bezpieczeństwa uczniów oraz dla ochrony mienia i zachowania w tajemnicy 

informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę poprzez zastosowanie 
środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring wizyjny) – zgodnie z art. 108 a 

Ustawy 

z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe; 

c) realizacji celów związanych z promocją działań Przedszkola nr 107 „ Bajkowe Przedszkole” 
w Warszawie poprzez udostępnianie, np. na oficjalnej stronie internetowej – informacji o sukcesach 

konkretnych uczniów, informacji o wydarzeniach, przedsięwzięciach, w których brali udział (np. 

konkursy, zawody sportowe), w tym także wizerunków uczniów – wyłącznie w przypadkach, gdy 
rodzice / opiekunowie prawni wyrazili zgodę na taką formę przetwarzania; 

4) W związku z przetwarzaniem danych osobowych wewnątrz struktury Przedszkola nr 107 „ 

Bajkowe Przedszkole” w Warszawie, w celach o których mowa w pkt 3 dostęp do podanych przez 

Panią/Pana danych osobowych będą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy i tylko w zakresie 
niezbędnym do realizacji obowiązków zawodowych. Odbiorcami danych osobowych będą organy 

publiczne, instytucje i podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa (np. Kuratorium Oświaty, policja, Ośrodek Pomocy 

Społecznej). Dane przetwarzane w celach związanych z promocją jednostki będą udostępniane, 
rozpowszechniane poprzez umieszczenie np. na tablicach informacyjnych, gazetce lub kronice, 

oficjalnej stronie internetowej Administratora. 



5) Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

wynikających z Ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. 
U. 2019 r. poz.553 ze zm.). Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do momentu 

wycofania zgody. 

6) W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana oraz Państwa dzieci przysługuje 

Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz prawo do ich sprostowania, a w przypadku 
przetwarzania danych na podstawie zgody - prawo do ograniczenia ich przetwarzania oraz do ich 

usunięcia. 

7) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, 

Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do 
cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie , bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z obowiązującym prawem. 

8) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych  

w Przedszkolu nr 107 „ Bajkowe Przedszkole” w Warszawie przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia 
skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych: Urząd Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych uczniów jest wymogiem ustawowym.  

Jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości 

edukacji Pani/Pana dziecka w Przedszkolu nr 107 „ Bajkowe Przedszkole” w Warszawie.  
Przetwarzanie danych związanych z promocją działań Przedszkola nr 107 „ Bajkowe Przedszkole” 

w Warszawie zależy od dobrowolnej zgody rodziców / opiekunów prawnych naszych uczniów. Brak 

zgody w tym zakresie będzie skutkował pominięciem informacji dotyczących Pani/Pana dziecka  
w podanych informacjach o sukcesach, wydarzeniach, w których brało ono udział.   

10) Podane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane.  

 

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z INFORMACJĄ DOTYCZACĄ 

PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH WYCHOWANKÓW / UCZNIÓW   

PRZEDSZKOLA NR 107 „BAJKOWE PRZEDSZKOLE” W WARSZAWIE    

 

 

Jako rodzic / opiekun prawny uprawniony do składania oświadczeń dotyczących mojego dziecka 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko dziecka) 

 

oświadczam, że w dniu …………………………… zapoznałam / zapoznałem się z treścią informacji 

dotyczącej przetwarzania danych wychowanków / uczniów  

 

                                                                          …………….. …………………………………  

……………………………..     ………………………………………………… 

          (miejsce, data)                     ( czytelne podpisy rodziców, opiekunów prawnych ) 


