ZGODNE
Z RODO

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
DZIECI I ICH RODZICÓW W KONTEKŚCIE REALIZACJI WYMOGÓW
DOTYCZĄCYCH OCHRONY PRZED KORONAWIRUSEM SARS-CoV-2
1. Administratorem danych osobowych dzieci i ich rodziców w kontekście realizacji wymogów
dotyczących ochrony przed koronawirusem SARS-CoV-2 jest Przedszkole nr 259 "Leśna Bajka"
z siedzibą przy Plac Wojska Polskiego 18, 05-075 Warszawa zwane dalej Administratorem.
Kontakt do inspektora ochrony danych: iod.wesola@edukompetencje.pl
2. Podstawą przetwarzania przez Administratora powyższych danych osobowych są:
1) w zakresie zapewnienia bezpiecznych warunków opieki - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art.
30a ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2019 poz. 1148 ze zm.)
oraz w zw. z § 4d Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 410 ze zm.);
1) w zakresie informacji o domownikach, ewentualnych izolacjach, kwarantannach oraz
w zakresie monitorowania i ewentualnego występowania objawów chorobowych u dzieci art. 6 ust. 1 lit. e) i art. 9 ust. 2 lit. i) RODO.
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja przepisów prawa i zapewnienie
bezpieczeństwa wychowanków, ich rodziców oraz personelu Przedszkola.
4. Administrator może udostępniać dane osobowe dziecka (i jego rodziców/opiekunów) innym
podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa w związku z koniecznością wypełnienia
obowiązku prawnego (np. służbom medycznym i sanitarnym, organowi prowadzącemu).
5. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów epidemiologicznych, nie
dłużej niż 30 dni.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych osobowych zawartych w oświadczeniu,
prawo do ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania w przypadkach przewidzianych
w przepisach prawa. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO –
przysługuje także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7. Jeżeli uważa Pan/Pani, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje
Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
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