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O  Ś   W   I   A   D   C   Z   E   N   I  E  

dokument obowiązkowy 

1. Administratorem danych osobowych Państwa oraz danych Państwa dzieci jest Związek 

Stowarzyszeń „Kurpsie Razem” z siedzibą w Myszyńcu, przy ul. Plac Wolności 60. 

2. W sprawie ochrony danych osobowych swoich oraz dziecka mogą Państwo się kontaktować na 

adres e-mail: kurpsierazem@wp.pl, telefon: +48 517 479 418 lub pisemnie na adres naszej siedziby. 

3. Informujemy, że dane osobowe Państwa oraz dziecka będą przetwarzane przez Administratora 

danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 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 (RODO), gdy jest to 

niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (dane 

obowiązkowe), w tym w celach prowadzenia przez nas czynności związanych z:  

✓ realizacją działań edukacyjnych; 

✓ zapewnieniem opieki, bezpieczeństwa, rozwiązywania pojawiających się problemów; 

✓ kontaktowania się w razie nagłych wypadków, zachorowania dziecka; 

✓ podjęciem lub realizacją współpracy. 

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do świadczenia usług przez 

Związek Stowarzyszeń „Kurpsie Razem”, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym 

przez przepisy prawa. 

5. Zgodnie z RODO przysługują Państwu następujące prawa: do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie 

odbywa się na podstawie zgody), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, usunięcia 

danych („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, dostępu do treści swoich 

danych, sprostowania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

6. Dane Państwa oraz dziecka mogą być udostępniane: 

✓ Organom Władzy Państwowej i Samorządowej w zakresie wymaganym przepisami prawa 

wynikającymi z zadań Administratora danych np. do Systemu Informacji Oświatowej na 

podstawie art. 14 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o Systemie Informacji Oświatowej; 

✓ organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na 

zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa np. 

policja, sąd, prokuratura, Urząd Skarbowy, komornik sądowy. 

7. Dane osobowe Państwa oraz dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji 

międzynarodowej. 

8. Podanie wymaganych przepisami prawa danych osobowych jest obowiązkowe, a konsekwencją 

niepodania danych osobowych będzie brak możliwości korzystania z usług Punktu Przedszkolnego. 
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Podstawa prawna przetwarzania:       

Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. 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 (RODO).  
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