Nowelizacja
STATUTU
MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO NR 35
im. MAŁEGO KSIĘCIA W CZĘSTOCHOWIE
na mocy Uchwały Rady Pedagogicznej z dnia 30 października 2018 r.
1. W podstawie prawnej Statutu na miejscu czwartym dodaje się aktualizację
podstawy prawnej Ustawy Karta Nauczyciela :
„(Dz.U. z 2018r poz. 967)”
2. W podstawie prawnej Statutu na miejscu siódmym dodaje się aktualizację
ustawy o ochronie danych osobowych:
„Ustawa z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z
2018r poz. 1000, 1669 – tekst jednolity).”
3. W podstawie prawnej Statutu na miejscu ósmym dodaje się zapis:
„Rozporządzenie 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”.
4. W rozdziale I & 4 ust.4 po słowie: „zgodnie z” uzupełnienie zdania otrzymuje
nowe brzmienie:
„wytycznymi organu prowadzącego”
5. W rozdziale III & 10 ust. 4 pkt 31 po słowach: „wychowania przedszkolnego”
wykreśla się uzupełnienie zdania:
„po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej”.
6. W rozdziale III & 11 ust. 6 pkt 3 po słowach: „w sprawie” wykreśla się wyraz:
„innowacji”
7. W rozdziale III & 11 ust. 7 po punkcie 6 dopisuje się pkt 7 w brzmieniu:
„7) opiniowanie projektu innowacji pedagogicznej”
8. W rozdziale III & 12 ust 7 uchyla się pkt 18 i pkt 19.
9. W rozdziale IV & 16 ust 10 wykreśla się dwa pierwsze zdania. Ustęp
rozpoczyna się od słów:
„Ze względu”
10. W rozdziale IV & 16 ust 12 po wyrażeniu: „odbierane z przedszkola” wykreśla
się wyrażenie:
„od godziny 14⁰⁰”.

11. W rozdziale VII po & 34 dodaje się § 35 w brzmieniu:
„ & 35
1.Administratorem danych osobowych wychowanków, ich rodziców oraz pracowników
przedszkola jest Dyrektor Miejskiego Przedszkola Integracyjnego Nr 35 im. Małego Księcia w
Częstochowie, ul. 1Maja 5.
2. Administrator danych osobowych przetwarza w/w dane na podstawie obowiązujących
przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
3. Dane osobowe przetwarza się w celu:
1) Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Miejskim Przedszkolu
Integracyjnym Nr 35 im. Małego Księcia w Częstochowie.
2) Realizacji umów zawartych z kontrahentami.
3) Zewnętrznej ochrony obiektu Miejskiego Przedszkola Integracyjnego Nr 35 im.
Małego Księcia w Częstochowie.
4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych ich odbiorcami mogą być:
1) Organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub
działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach które
wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
2) Inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych przez Miejskie
Przedszkole Integracyjne Nr 35 im. Małego Księcia w Częstochowie przetwarzają
dane osobowe.
5. Okres przechowywania danych.
1) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wcześniej
określonych celów, a po tym czasie – przez okres oraz w zakresie wymaganym przez
przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6. Prawa osób, których dane dotyczą.
1) Prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych
danych.
2) Prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadku,
gdy są nieprawidłowe lub niekompletne.
3) Prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia
zapomnianym) w przypadku, gdy:
a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny
sposób przetwarzane,
b) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych
osobowych,
c) osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych
osobowych, która stanowiła podstawę przetwarzania danych i nie ma innej
podstawy prawnej przetwarzania danych,
d) dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,
e) dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku
wynikającego z przepisów prawa.
4) Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku,
gdy:
a) osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
b) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem.
c) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzaniu danych do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie
administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.
5) Prawo do przenoszenia danych w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące
przesłanki:
a) przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą,
której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę,
b) przetwarzanie odbywa się w sposób automatyzowany.
6) Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadku, gdy przetwarzanie
danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody:
a) wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
b) o możliwości wycofania zgody informuje się osobę, której dane dotyczą,
zanim wyrazi zgodę.
7) Prawo do bycia niezwłocznie poinformowanym w razie ataku hakerskiego na dane.

7. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania
danych osoby stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, gdy przetwarzanie danych osobowych
odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
9. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w naszej
placówce można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Miejskiego Przedszkola
Integracyjnego Nr 35 im. Małego Księcia w Częstochowie pod adresem e-mail:
iodeb@sod.edu.pl”.

12. Dotychczasowe paragrafy od & 35 do & 40 otrzymują nową numerację
kolejno od & 36 do & 41.
13. W rozdziale VIII & 41 na miejscu ostatnim dopisuje się datę ostatniej
nowelizacji:
„Statut został znowelizowany na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu 30
października 2018 r.
Za zgodność z protokołem rady pedagogicznej z dnia 30 października 2018r.
Podpisali:
Dyrektor:
Pracownicy pedagogiczni.
Iwona Andzel”

