
Klauzula informacyjna   – Opiekun wycieczki

Zgodnie z art. 13  Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej RODO)  Publiczne Przedszkole nr 2 
w Goczałkowicach-Zdroju, 43-230, Goczałkowice-Zdrój, Wisławy Szymborskiej 1 a, informuje, że: 

1.Administratorem Danych Osobowych  jest  Publiczne Przedszkole nr 2 w Goczałkowicach-Zdroju, 43-230, 
Goczałkowice-Zdrój, Wisławy Szymborskiej 1 a;tel. +48 322107224 e-mail: 
sekretariat@przedszkole2goczalkowice.pl;

2.Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzanie danych) jest Marcin 
Gruszka (kontakt do inspektora:  e-mail: iod24h@data.pl, tel: 785465194). 

3. Twoje dane osobowe przetwarzamy w związku z Twoim zgłoszeniem się do pełnienia funkcji opiekuna 
organizowanej przez nas wycieczki i w celu weryfikacji Twojej osoby

4. Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych jest zależna od tego, w jakim celu je przetwarzamy. I tak, 
podstawą przetwarzania będzie: 

a) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)  w zakresie danych 
niezbędnych do uzyskania informacji z Rejestru Sprawców  Przestępstw na Tle Seksualnym – z powołaniem na 
art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. realizację obowiązku uzyskania informacji, czy osoba dopuszczona do opieki nad 
dziećmi, figuruje w Rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym; 

b) zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO):  w zakresie pozostałych danych, które przetwarzamy w wyniku Twoje 
zgłoszenia się na  opiekuna wycieczki.

5. Podanie danych jest wymogiem dobrowolne ale konieczne abyś mógł/mogła zostać opiekunem wycieczki

6.Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane 
osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do 
zrealizowania celów przetwarzania.

7. Będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres trwania wycieczki, a następnie – przez okres wskazany naszej 
Instrukcji Kancelaryjnej.

8.Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

9.Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez 
Administratora Państwa danych  osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych. 
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