
KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), 

informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących 

Państwu prawach z tym związanych, informujemy, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samorządowe Przedszkole 

w Międzylesiu z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 25, 57-530 Międzylesie zwaną dalej 

ADO. 

2) Jeśli macie Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych 

osobowych w naszej jednostce, praw Państwu przysługujących prosimy o kontakt 

z Inspektorem Ochrony Danych, którym jest Pan Marcin Tynda za pośrednictwem adresu 

e-mail: iod@efigo.pl lub telefonicznie pod numer +48 504 112 162 

3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji obowiązków umożliwiających 

wykonywanie pracy ADO. 

4) Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie cofnąć dobrowolnie wyrażone zgody. 

5) Cofnięcie zgody nie będzie oznaczało przerwania przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych w procesach zainicjowanych przed jej wycofaniem. 

6) W celu realizacji zadań statutowych, ADO wykonuje je na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa i przetwarza w granicach prawa. 

7) ADO nie może usunąć danych osobowych, które wymagane są do realizacji nałożonych  

na niego obowiązków. 

8) Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej 

(Policja, Prokuratura, Sąd) lub innym organom w związku z wykonywanymi zadaniami 

ADO. 

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani do organizacji 

międzynarodowej. 

10) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym 

do realizacji celu przetwarzania. 

11) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania. 

12) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00. 

13) Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania 

decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu. 


