
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

PODCZAS ORGANIZACJI XVI Międzyprzedszkolnego Festiwalu Teatralnego 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych zebranych podczas udziału w XVI Międzyprzedszkolnym 

Festiwalu Teatralnym jest Gminne Przedszkole im. Jana Pawła II w Piątku z siedzibą przy ul. Szkolnej 1, 99-

120 Piątek, tel.: (24) 722 10 67  adres e-mail: przedszkole_piatek@op.pl, reprezentowane przez Dyrektora; 

 

2. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych można  

skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem email: iod.gcuw@ugpiatek.pl;  

 

3. Administrator danych osobowych przetwarza Państwa dane celem udziału w XVI Międzyprzedszkolnym 

Festiwalu Teatralnym zgodnie z prawem i regulaminem festiwalu, w szczególności w celu: 

- pobudzenia aktywności twórczej dzieci, 

- prezentacji dorobku teatrzyków przedszkolnych, 

- stworzenia nauczycielom okazji do wymiany doświadczeń oraz wzajemnych inspiracji, integracji grup 

przedszkolnych. 

 

4. Zdjęcia z wizerunkiem osób biorących udział w XVI Międzyprzedszkolnym Festiwalu Teatralnym 

opublikowane będą na stronie internetowej Gminnego Przedszkola im. Jana Pawła II w Piątku 

 

5. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do 

osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może 

przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są 

szczególne przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, 

umowy powierzenia danych do przetwarzania. 

 

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych 

oraz  ich sprostowania, jak również ograniczenia przetwarzania; 

 

7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych 

na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora. 

 

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania celów ustawowych i statutowych Gminnego 

Przedszkola  im. Jana Pawła II w Piątku; 

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 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. 


