
KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ COVID-19 

W związku z decyzją o otwarciu przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, wytycznymi 

przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30.04.2020 r. i 4.05.2020 r. 

oraz Procedurą na wypadek zagrożenia COVID-19 w zakresie zasad i trybu zapobiegania 

zakażeniu i rozprzestrzenianiu się choroby w Przedszkolu Nr 35 „Pod Żaglami” w Gdyni, 

zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE, informujemy że:  

 

Administrator danych  

Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Nr 35 „Pod Żaglami”, ul. Płk. Dąbka 

167, 81- 167 Gdynia tel. 58 625-33-80; e-mail: przedszkole@p35.edu.gdynia.pl 

Inspektor ochrony danych  

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo 

kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: 

iod.edu@gdynia.pl 

 

Cel przetwarzania  

Celem zbierania danych jest realizacja zadań przedszkola w sytuacji czasowego ograniczenia 

funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19.  

 

Podstawa przetwarzania danych  

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia  

o ochronie danych na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na 

obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z dnia 20 marca 2020 r. Poz. 491), 

Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021r. poz.561), wytycznych 

przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 19 listopada 2020 r. dla 

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, innych form wychowania 

przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, wydanych na podstawie art. 8a 

ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 59 oraz z 2020r. poz. 322, 394, 567 i 1337) w celu wypełnienia 

obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.  

 

Dane o stanie zdrowia przetwarzane są na podstawie art.9 ust.2 lit. i RODO – tzn. 

przetwarzanie tych danych jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym 

w dziedzinie zdrowia publicznego.  
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Okres przechowywania danych  

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów,  

a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy dotyczące 

przechowywania i archiwizacji dokumentów.  

 

Odbiorcy danych  

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie instytucje, realizujące zadania 

dotyczące zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 na mocy obowiązujących 

przepisów.  

Prawa osób Ma Pan/Pani prawo do ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, 

uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo do usunięcia danych lub ograniczenia ich 

przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl). 

 

Informacja o wymogu podania danych Podanie danych osobowych dotyczących stanu 

zdrowia związanych z realizacją opieki nad Państwa dzieckiem jest dobrowolne jednak ich 

nie podanie skutkuje brakiem możliwości realizacji tej opieki w naszej placówce. 
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