
Załącznik nr 2 do PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA w Publicznym Przedszkolu Familijne Ranczo w Poznaniu                             

z dnia 25.08.2020 r. 

 

imię i nazwisko dziecka ……………………………………………………………………………………… 

w związku z obowiązywaniem procedur związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w placówkach 

prowadzonych przez Ogólnopolski Operator Oświaty oraz w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-

19, na podsrawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiatnia 2016 

r. w spraiwe ochrony osób fizycznych w związku z przetawarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządenie o ochronie danych), dalej 

„RODO”, niniejszym informujemy: 

1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Ogólnopolski Operator Oświaty, z siedzibą                   

w Poznaniu, ul. Gorczyczewskiego nr 2 lok. 7, 60-554 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzoego przez Sąd Rejonowy Poznań-NNowe Miasto i wilda w Poznnaniu, VIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000044866, numer NIP 778-13-95-875. 

2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo skontaktować się                                                 

z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem email: 

iod@operator.edu.pl albo pisemnie na adres Administratora. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia osób 

przebywających na terenach placówek prowadzonych przez Administratora oraz w celu 

przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się COVID-19 na podstawie art. 9 ust. 2 lit. G, i RODO, art. 17 

ustawy z dia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych w związku z Wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego                 

z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz instytucji opieki nad dziećmi             

w wieku do lat 3, wydanymi na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r.                           

o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z dnia 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567).  

4. Dane osobowe mogą być przekazane jedynie w wyjątkowych przypadkach podmiotom upoważnionym 

na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane                       w imieniu 

Administratora, tj. m.in. podmiotom obsługującym systemy informatyczne, podmiotom świadczącym 

usługi hostingowe, prawne. 

5.  Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (nienależących do Unii Europejskiej lub 

Europejskiego  Obszaru Gospodarczego). 

6. Dane osobowe zebrane w celu wskazanym w niniejszej klauzuli informacyjnej będą przetwarzane                  

i przechowywane przez okres obowiązywania procedur bezpieczeństwa związanych                                            

z przeciwdziałaniem COVID-19, a w uzasadnionych przypadkach przez okres dochodzenia bądź obrony 

przed ewentualnymi roszczeniami. 

7. Posiadają Państwo: 

a. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO) 

b. Prawo do sprostowania danych osobowych i ich uzupełnienia (art. 16 RODO) 

c. Prawo do usunięcia danych osobowych (art.17 RODO) 

d. Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) 

e. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) 

8. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy                              o ochronie 

danych osobowych.  

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

10. Państwa dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani 

profilowania. 

 

data                                                                                        podpis rodziców/opiekunów prawnych 
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