
Załącznik nr 1  

do „Instrukcji udostępnienia informacji publicznej                                                                                              

w Przedszkolu Miejskim Nr 5  w Pułtusku ” 

z dnia 31 grudnia 2021 r. 

 

 

 

Klauzula informacyjna według art. 13 RODO dla wnioskodawcy w ramach czynności 

udostępniania informacji publicznej obowiązująca od dnia 25 maja 2018 r. 
 

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako 

„RODO”, Przedszkole Miejskie Nr 5, ul. 17 Stycznia 6, 06-100 Pułtusk informujemy, iż: 

1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) Pana/Pani jest Przedszkole Miejskie Nr 5, ul. 17 Stycznia 6, 06-

100 Pułtusk, reprezentowany(a) przez Dyrektora Annę Dubaj. Osobisty kontakt z Administratorem możliwy 

jest w siedzibie Przedszkola Miejskiego Nr 5, ul. 17 Stycznia 6, 06-100 Pułtusk w każdy dzień roboczy od 

poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00,  a ponadto możliwy jest także kontakt telefoniczny 510 262 

673 oraz za pośrednictwem skrzynki e-mail: anna.dubaj@pultusk.pl. 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym kontakt możliwy jest: pod nr tel. 

Kontaktowego  602 523 360. lub za pośrednictwem skrzynki e-mail: marek.rochna@gmail.com  . 

3. Dane osobowe, o których mowa w pkt. 1 są przetwarzane w celu przyznania świadczeń wynikających z prawa 

pracy, w tym w szczególności świadczeń z ZFSS na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie 

do informacji publicznej (Dz.U. 2020 poz. 2176 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks 

postepowania administracyjnego (Dz.U. 2021 poz. 735 z późn. zm.) 

4. Przysługuje Panu/Pani prawo do wglądu, sprostowania, modyfikacji, usunięcia danych ograniczenia 

przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. osobowych przekazanych do zbioru 

przetwarzania pod nazwą Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. 

5. Dane osobowe nie są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt. 9 RODO. Dane osobowe mogą 

być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd)  lub organom 

samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem lub kontrolą. 

6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. 

Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, które 

zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. 

7. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres w zakresie niezbędnym do realizacji celów 

przetwarzania danych osobowych tj. przez okres wynikający z prawa wewnętrznego ADO – Jednolitego 

Rzeczowego Wykazu Akt obowiązującego u Administratora. 

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do: 

1) Administratora Danych Osobowych, 

2) Inspektora Ochrony Danych, 

3) Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  z siedzibą  w Warszawie e-mail: kancelaria@puodo.gov.pl   

4) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolnie, ale konieczne w celu uzyskania wglądu                     

do informacji publicznej. 

5) Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez 

ADO, w tym profilowaniu. 
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