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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RADY RODZICÓW  
 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119)  informujemy, że: 
 

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydium Rady Rodziców Przedszkola 
Publicznego „Klub Misia Bo”, z siedzibą w Piasecznie, ul. Gołkowska 2, zwany  dalej 
Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych. 

 osobą do kontaktów w zakresie ochrony danych osobowych u Administratora jest Inspektor 
Ochrony Danych iod@klub-misia-bo.pl.  

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działań statutowych Rady 
Rodziców Przedszkola Publicznego „Klub Misia Bo”, z siedzibą w Piasecznie, ul. Gołkowska 2 
i nie będą udostępniane innym odbiorcom, za wyjątkiem członków Rady Rodziców 
Przedszkola Publicznego „Klub Misia Bo”, z siedzibą w Piasecznie, ul. Gołkowska 2. 

 podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest działalność  ustawowa Rady 
Rodziców Przedszkola Publicznego „Klub Misia Bo”, z siedzibą w Piasecznie, ul. Gołkowska 2 
i uchwały Rady Rodziców Przedszkola Publicznego „Klub Misia Bo”, z siedzibą w Piasecznie, 
ul. Gołkowska 2. 

 posiada Pani/Pan prawo do: 

 żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

 wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  

 przenoszenia danych, 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

 Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu, 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku. 
 
 
Przewodniczący Rady Rodziców Przedszkola Publicznego „Klub Misia Bo”, z siedzibą w Piasecznie, 
ul. Gołkowska 2 

 
 
 

 
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych, Radę 
Rodziców Przedszkola Publicznego „Klub Misia Bo”, z siedzibą w Piasecznie, ul. Gołkowska 2 w celu 
realizacji jej działań ustawowych. 

2. Zapoznałam(-em) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich 
poprawiania. 
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