OBOWIĄZEK INFORMACYJNY REALIZOWANY PRZEZ
Przedszkole nr 91 „Nasz Domek” we Wrocławiu
Zgodnie z art. 13 i 14 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Przedszkole nr 91 ma
obowiązek informować osoby, których dane dotyczą, o fakcie i sposobach przetwarzania ich
danych osobowych przez jednostkę. Określony powyżej obowiązek informacyjny jest jednym z
najważniejszych obowiązków nakładanych przez RODO, które kładzie istotny nacisk na
transparentność w procesach przetwarzania danych osobowych.
W stosunku do wcześniejszych regulacji ustawy o ochronie danych osobowych z 1997 roku, RODO
wprowadza bardzo szeroki katalog informacji, które należy przekazywać osobom, których dane
dotyczą. Obowiązek ten należy realizować w każdym przypadku, gdy dane są uzyskiwane
bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą. Obowiązek ten należy również realizować
w większości przypadków, gdy dane są zbierane od osoby trzeciej lub z innych źródeł (z
wyłączeniem przypadków określonych w art. 14 ust. 5 RODO).
W procesie audytu w jednostce określono następuje przypadki zbierania danych osobowych,
które wiążą się z obowiązkiem przedstawienia osobom, których dane dotyczą klauzul
informacyjnych:
1. osoby, z którymi Przedszkole nr 91 koresponduje za pośrednictwem poczty elektronicznej
– w tych przypadkach Przedszkole nr 91 zbiera takie dane jak adresy e-mail, treść
korespondencji, dane kontaktowe podawane w stopkach respondentów;
2. petenci składający różnego rodzaju pisma w placówce – Przedszkole nr 91 zbiera dane
osobowe, które są zawarte w takim piśmie; dokładny zakres danych, który może być
zawarty w takim piśmie jest trudny z góry do określenia, dlatego też klauzula informacyjna
w tym obszarze musi być odpowiednio szeroka;
3. osoby korzystające ze strony internetowej placówki – zbieranie m.in. ciasteczek, które na
gruncie RODO zostały uznane za dane osobowe;
4. przyjmowanie aplikacji rekrutacyjnych dzieci do Przedszkola – zbieranie danych o
dzieciach oraz ich rodzicach lub opiekunach prawnych
5. przyjmowanie przez Przedszkole dzieci z innej placówki w ramach dyżuru wakacyjnego –
zbieranie danych dzieci oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych
6. zbieranie informacji o osobach uprawnionych przez rodziców lub opiekunów prawnych do
odbioru dziecka z Przedszkola – klauzula przedstawiana jest osobie, której dane dotyczą
przy okazji jej najbliższej wizyty w Przedszkolu w celu odbioru dziecka;
7. zbieranie danych osobowych kandydatów do pracy oraz w związku z zatrudnieniem
(w przypadku pozytywnej rekrutacji)
Klauzule informacyjne dla powyższych przypadków zostały ujęte na kolejnych stronach w ramach
niniejszej Polityki Ochrony Danych Osobowych prowadzonej przez Przedszkole nr 91 „Nasz
Domek” we Wrocławiu.

