REKRUTACJA DZIECI
D O P R Z E D S Z K O L A M I E J S K I E G O N R 13
NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U.2019r. poz. 1781)
oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
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 (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016)
informujemy, że Administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz dziecka,

ubiegającego się o przyjęcie do Przedszkola na rok szkolny 2021/2022 będzie:
Przedszkole Miejskie Nr 13 w Pabianicach ul. Mokra 19/23
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: iod@pm13.pl
Inspektorem Ochrony Danych osobowych w Przedszkolu jest Ewa Żero Liguzińska
Dane będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do realizacji przepisów wynikających z:
Ustawy prawo oświatowe (Dz.U.2020, poz. 910 ze zm.), na podstawie art.6 ust.1 lit.c RODO.
Dane będą udostępniane wyłącznie odbiorcom (w celu realizacji pierwotnego celu).
Dane będą przechowywane przez okres:
1. Dane osobowe dzieci zgromadzone podczas postępowania rekrutacyjnego oraz
dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca
okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w przedszkolu.
2. Dane osobowe dzieci nieprzyjętych zgromadzone w celu postępowania rekrutacyjnego są
przechowywane w przedszkolu przez okres roku.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji przepisów
wynikających z ww. Ustaw (art. 6.ust. 1 litera „a” i litera „f” RODO).
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.
Pabianice, 26.01.2021 r.
Dyrektor PM 13 w Pabianicach
Elżbieta Kmieć

