
Przedszkole Publiczne Parafii Chrystusa Króla  
im. św. Jana Pawła II w Krakowie 

 
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 
 

a) Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Publiczne Parafii Chrystusa 
Króla im. św. Jana Pawła II, al. 29 Listopada 195,  31-241 Kraków  

b) W imieniu administratora danych osobowych występuje Dyrektor Przedszkola, z którym 
można się skontaktować poprzez e-mail: przedszkolejp2gotyk@gmail.com w każdej sprawie 
dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych lub danych dziecka. 

c) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i 
opiekuńczych zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe, ustawą z dnia 7 
września 1991 r o systemie oświaty oraz na podstawie art. 6 ust.1 lit.a,b,c ogólnego 
rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

d) Dane osobowe będą przechowywane w czasie zgodnym z przepisami ww. ustaw oraz aktów 
wykonawczych. 

e) Państwa dane osobowe oraz dane dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ 
organizacji międzynarodowej. 

f) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i danych dziecka oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na 
podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania 
tych danych). 

g) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż 
przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana lub dziecka, narusza przepisy 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

h) Odbiorcami Państwa oraz dziecka danych osobowych będą: 
 Urząd Miasta Krakowa, Kuratorium Oświaty w Krakowie, SIO, Dostawcy systemów 

informatycznych i usług IT na rzecz Przedszkola, Operatorzy pocztowi i kurierzy, Banki 
w zakresie realizacji płatności, Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych  

 Podmioty świadczące na rzecz Przedszkola usługi niezbędne do wykonywania zobowiązań 
nałożonych na Przedszkole przez przepisy prawa 

 Organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Państwa danych 
osobowych 

i) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani 
zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie zaprzestanie 
świadczenia przez Przedszkole usług realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i 
opiekuńczych w odniesieniu do dziecka. 

 
 


