
 

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 
 

ADMINISTRATOR DANYCH 

Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator") jest Przedszkole z 

Oddziałami Specjalnymi i z Oddziałami Integracyjnymi nr 48 w Zabrzu przy ulicy Kotarbińskiego 

16, reprezentowany przez dyrektora Jolantę Kosczielny  

tel. 32-275-21-59, strona internetowa: www.p48.zabrze.pl e-mail: sekretariat@p48.zabrze.pl, 

REGON: 241768496, NIP 648-27-40-660 

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH 

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora 

Danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych – Panią Natalią 

Bugajską 
1) za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres e-mail: 

    natalia@informatics.jaworzno.pl 
2)   listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora Danych. 

CEL ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Dane są przetwarzane na podstawie art. 1 pkt. 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe, czyli w celu utrzymywania bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, 

wychowania i opieki w szkołach i placówkach oświatowych. 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania danego roku szkolnego. 

ODBIORCY DANYCH 

Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem Danych 

w zakresie realizacji zadań statutowych jednostki. Państwa dane w przypadkach ściśle określonych 

przepisami prawa mogą zostać ujawnione poprzez przesłanie uprawnionym podmiotom. 

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA OBSZAR EOG 

Administrator Danych nie zamierza przekazywać Państwa danych poza obszar Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego (tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein 

i Islandię). 

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ 

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych: 
1)  dostępu do danych osobowych, tj. uzyskania informacji, czy Administrator przetwarza 

Państwa dane, a jeśli tak, to w jakim zakresie, 
2)  sprostowania danych osobowych, w przypadku, gdy Państwa zdaniem są one nieprawidłowe 

lub niekompletne, 
3)  ograniczenia przetwarzania danych, tj. nakazania przechowywania danych dotychczas 

zebranych przez Administratora i wstrzymania dalszych operacji na danych, 
4)  prawo do sprzeciwu, 
5)  wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

w przypadku, gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa 

się z naruszeniem prawa. 

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI 

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane. 



 

 

 
 


