Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Świętego Józefa w Mielcu ul. Wolności 164/2, 39-300 Mielec

FDS Michał Krempa

KLAUZULA INFORMACYJNA (dla Rodziców/Prawnych opiekunów)
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. 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) – dalej RODO
− informujemy, że:
I.Administrator danych osobowych
FDS Michał Krempa z siedzibą w Mielcu przy ul. Krakowska 1 - jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych.
I.
Cele i podstawy przetwarzania
Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe:
w celu wykonania obowiązków wynikających obowiązujących przepisów w związku z realizacją obowiązku ciążącego na
administratorze jako na prowadzącym placówkę przedszkolną (podstawa z art. 6 ust. 1 pkt c RODO),
w celu wykonania i na podstawie umowy o świadczenie usług dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych przez Niepubliczne
Przedszkole Terapeutyczne Świętego Józefa w Mielcu , (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
w celach archiwalnych (w tym dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia
informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

II.

III.

imię i nazwisko dziecka
data urodzenia dziecka
adres zamieszkania dziecka
imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna
telefon komórkowy rodzica
adres e-mail rodzica
dane zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego
dane zawarte w opinii w potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Prawo do sprzeciwu
1. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych.
Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do
danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów,
praw i wolności lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Okres przechowywania danych
1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową oraz
przez okres konieczny dla przechowywania dokumentów będących podstawą rozliczeń podatkowych.
Do danych mogą mieć dostęp podmioty z nami współpracujące (np. firmy księgowe, prawnicze,
informatyczne).
Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
a) prawo dostępu do ww. danych oraz otrzymania ich kopii;
1.

V.

a)
b)
c)
d)
e)
VI.

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
prawo do przenoszenia danych;
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w
Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych wskazanych w pkt II. ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy.

Niepubliczne Przedszkole im. biskupa P. Bednarczyka w Limanowej, ul. Słoneczna 7, 34-600 Limanowa

VII.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
W oparciu o dane NIE podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, czy z uwzględnieniem profilowania.
Profilowanie oznacza przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystaniu danych osobowych do oceny
niektórych cech, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy, sytuacji
ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub
przemieszczania się.

…………………………………………………..
Podpis rodzica/opiekuna wychowanka

