
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DYŻURU WAKACYJNEGO 

1. Współadministratorami danych osobowych Pani/Pana oraz danych Państwa dzieci są: Publiczne 
Przedszkole w Dobroniu  ul Sienkiewicza 60, 95-082 Dobroń tel. 43 67 72 032                                              
reprezentowane przez Dyrektora Przedszkola oraz 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dobroniu ul. Sienkiewicza 39, 95-082 Dobroń  
tel. 43 67 72 614 reprezentowana przez p.o. Dyrektora Szkoły 

Szkoła Podstawowa im. J. Wajsówny w Chechle Drugim ul. Lipowa 1, 95-082 Dobroń  
tel. 42 215 69 15 reprezentowana przez Dyrektora Szkoły 

Szkoła Podstawowa im. W. St. Reymonta w Mogilnie Dużym Mogilno Duże 21, 95-082 Dobroń 43 67 72 
628 reprezentowana przez p.o. Dyrektora Szkoły 

2. Placówki wyznaczyły  Inspektora Ochrony Danych, z którym Pani/Pan może się skontaktować w sprawach 
ochrony danych osobowych swoich oraz dziecka,  
adres email: iodannafatnerdregier@o2.pl, iodszkoladobron@ug.dobron.gov.pl, 
iodszkolachechlo@ug.dobron.gov.pl, iodszkolamogilno@ug.dobro.gov.pl lub pisemnie na adres  siedziby 
Przedszkola lub Szkół. 

3. Informujemy, że dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka są przetwarzane przez nas w celach: 

• określonych w ustawie Prawo Oświatowe, ustawie o Systemie Oświaty, ustawie  
o Systemie Informacji Oświatowej, Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej  
w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji 
przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji na 
podstawie (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 

• w zakresie, w jakim podanie danych osobowych jest dobrowolne  
(np. rozpowszechnianie wizerunku, podanie numeru pesel rodzica) na podstawie wyrażonej przez 
Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

4. Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonywania celów 
ustawowych i statutowych. 

5. Zgodnie z RODO przysługują Pani/Panu 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 Pani/Pana oraz dziecka mogą być udostępniane Urzędowi Gminy Dobroń oraz firmom, z którymi 
przedszkole i szkoły współpracują w celu prowadzenia dokumentacji oraz w celu prawidłowej realizacji 
zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa. 
 

7. Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej. 
 

Współadministratorzy danych osobowych: 
 

Dyrektor Publicznego Przedszkola  w Dobroniu        Dorota Majda          

p.o.Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobroniu       Agnieszka Dolewa    

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chechle Drugim      Monika Wałęsa 

p.o.Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mogilnie Dużym       Krystyna Pacholak 
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