KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)
informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana/opiekuna prawnego/dziecka danych osobowych jest
Przedszkole Samorządowe „Kolorowy Świat” w Zaniemyślu, 63-020 Zaniemyśl ul.
Sienkiewicza 4, tel. 61 285 70 07, email przedszkole_zaniemysl@wp.pl,
reprezentowane przez Dyrektora.
2. Inspektorem danych osobowych wyznaczonym przez administratora jest Ryszard
Kujawski, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych pod adresem, e-mail: odo24@wp.pl
3. Pani/Pana/opiekuna prawnego/dziecka dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) realizacji umowy i/lub działań przed jej zawarciem w związku z realizacją
zadań statutowych przedszkola – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4),
c) ochrony prawnie uzasadnionych interesów administratora, tj. w celach
archiwizacyjnych i statystycznych, dochodzenia roszczeń w związku z zawartą
umową, realizacji i rozliczenia otrzymanego wsparcia publicznego w ramach
zawartej umowy na realizację projektu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f
RODO,
d) przetwarzania wizerunku, otrzymywania korespondencji okolicznościowej – na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, zgodnie z celem określonym każdorazowo
w treści oświadczenia.
4. Odbiorcami Pana/Pani/opiekuna prawnego/dziecka danych osobowych będą podmioty
uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
uczestniczące w realizacji umowy i celów statutowych, instytucje z którymi
administrator zawarł umowę na realizację projektu w ramach przyznanego
dofinansowania (jeśli dotyczy) oraz podmioty świadczące usługi na rzecz
administratora tj. podmioty, które w imieniu administratora przetwarzają dane
osobowe na podstawie zawartej z administratorem umowy powierzenia przetwarzania
danych takie jak np. firmy kurierskie, transportowe, podmioty świadczące usługi
kredytowe i płatnicze (np. Banki), firmy ubezpieczeniowe, firmy rachunkowe
i informatyczne.
5. Dane osobowe przechowywane będą przez czas obowiązywania wymagany
przepisami prawa, tj.:
a) dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania
rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są

przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta
z wychowania przedszkolnego,
b) dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania
rekrutacyjnego są przechowywane przez okres roku, chyba że na
rozstrzygnięcie została wniesiona skarga do sądu administracyjnego
i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem,
c) dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody są przechowywane od
momentu wyrażenia zgody do momentu odwołania tej zgody.
6. Posiada Pani/Pan/opiekun prawny prawo do żądania od administratora dostępu do
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
danych, kopii danych, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych, prawo do przenoszenia danych osobowych o ile będzie to technicznie
możliwe, w przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu
otrzymywania korespondencji okolicznościowej, publikacji wizerunku – prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
7. Posiada Pani/Pan/opiekun prawny prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. W zakresie przetwarzania danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt 3b
powyżej, obowiązek podania danych jest wymogiem ustawowym. W odniesieniu do
danych osobowych przetwarzanych w celu, o którym mowa w pkt 3a ich podanie jest
warunkiem umownym tj. jest konieczne do zawarcia umowy z administratorem i jej
wykonania. W przypadku przetwarzania danych w pozostałych celach ich podanie jest
dobrowolne, a brak ich podania uniemożliwia realizację celu ich przetwarzania.
9. Pani/Pana/opiekuna prawnego/ dziecka dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.
10. Administrator zasadniczo nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar
Gospodarczy. Administrator może jednak zlecać wykonanie określonych usług bądź
zadań informatycznych usługodawcom mającym siedzibę poza Europejskim
Obszarem Gospodarczym np. dane przetwarzane za pośrednictwem strony
internetowej, portali społecznościowych administratora lub przekazywane za pomocą
poczty elektronicznej w przypadku zlokalizowania serwerów operatorów
zarządzających tymi usługami poza obszarem EOG mogą być przetwarzane poza nim.
W taki przypadku dane są przekazywane do państwa trzeciego, w stosunku do którego
na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony
danych lub z wykorzystaniem typowych klauzul umownych zatwierdzone przez
Komisję Europejską. Mogą Państwo zażądać dalszych informacji o stosowanych
zabezpieczeniach i kopii danych.

