
 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 
w związku z rejestrowaniem oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PRZEDSZKOLE NR 286 02-796 WARSZAWA, 
UL. MANDARYNKI 1, TELEFON: 226487426, EMAIL: p286@edu.um.warszawa.pl; 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest po przez email: 
ursynow.oswiata.iod1@edu.um.warszawa.pl lub listownie na adres siedziby Administratora 
z dopiskiem „IOD”;   

3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu prowadzenia rejestru oraz rozpatrzenia 
złożonej przez Panią/Pana skargi i/lub wniosku zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą 
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – Dział VIII. Skargi i wnioski oraz 
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania 
i rozpatrywania skarg i wniosków. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe również w celu 
wywiązania się z obowiązku archiwizacji dokumentów. 

4. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa, czyli jest warunkiem rozpatrzenia 
Pani/Pana skargi i/lub wniosku.  

5. Odbiorcami podanych danych osobowych mogą być: 

 organy administracji publicznej oraz inni odbiorcy uprawnieni do uzyskania takich informacji 
na podstawie przepisów prawa np. organ prowadzący Administratora, inny organ uprawniony 
do rozpatrzenia skargi i/lub wniosku, sąd administracyjny;  

 uprawnione na mocy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych podmioty 
świadczące na rzecz Administratora usługi np. informatyczne, archiwizacyjne i brakowania, 
prawne;  

6. Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia rozpatrywania sprawy a po tym czasie przez okres 
od 2 do 25 lat w zależności od charakteru skargi lub wniosku, zgodnie z Jednolitym Rzeczowym 
Wykazem Akt oraz Instrukcją Kancelaryjną w związku z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 
zasobie archiwalnym i archiwach . 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do: 

 dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz uzupełnienia; 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia przetwarzania oraz żądania 
usunięcia swoich danych osobowych jeśli dane te Administrator przetwarza niezgodnie 
z prawem;  

 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, 
iż przetwarzanie przez Administratora podanych danych osobowych narusza przepisy ww. 
Rozporządzenia; 

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. 
9. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 
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