KLAUZULA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) numer 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. UE L 119, s. 1) – zwanego dalej skrótowo „RODO” informujemy:
OZNACZENIE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH – PODMIOTU, KTÓRE ZEBRAŁ PANI/PANA DANE OSOBOWE
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Nr 1 im . Misia Uszatka w Pszowie z siedzibą: ul. Juranda 1, 44-370 Pszów nr
telefonu 32 455 79 66
OZNACZENIE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH I SPOSOBU KOMUNIKACJI Z INSPEKTOREM
Inspektorem Ochrony Danych w Przedszkolu Nr 1 im. Misia Uszatka w Pszowie jest Aleksander Kloc. Można się z nim skontaktować za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: iod@pszow.pl lub pisemnie na wskazany wyżej adres siedziby administratora.
CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
•

w celu wypełniania obowiązków wynikających z ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.(t.j. Dz.U.2018.996 z późn. zm.)

PRAWO DO SPRZECIWU/WYCOFANIA ZGODY
•

Przysługuje Pani/Panu, w dowolnym momencie prawo wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jeśli podstawą ich

przetwarzania była zgoda. W przypadku wycofania zgody przetwarzanie danych w tym celu stanie się niedopuszczalne i zostanie przez nas
zaprzestane.
•

W przypadku wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celach gdzie na administratorze ciąży obowiązek prawny

do przetwarzania tych danych wniosek pozostanie nieskuteczny.
•

Wycofanie zgody nie wiąże się z koniecznością poniesienia jakiejkolwiek opłaty [jest bezpłatne] i może być wykonane poprzez: złożenie

pisemnego oświadczenia w siedzibie administratora w formie tradycyjnej
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka dane osobowe będą przechowywane przez okres nauki w oraz po tym czasie przez okres wskazany w przepisach
szczególnych
ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Odbiorcami Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka danych osobowych mogą być:
•

Organy i podmioty uprawnione do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie prawa

•

Podmioty, za pośrednictwem których administrator wykonuje czynności oraz podmioty wspomagające administratora przy wykonywaniu

działalności takie jak firmy prawnicze, firmy księgowe, firmy informatyczne itp.
PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ
Zgodnie z RODO przysługują Pani/Pana prawo do: dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienie sprzeciwu wobec
przetwarzania, przenoszenia swoich danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego [Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych].
INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego
ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI
Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie może
odbywać się w szczególności ze względu na wiek i płeć
PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego
Oświadczam że zapoznałem się z treścią niniejszej klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych
osobowych.
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