KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 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 „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem Danych Osobowych jest Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”
w Michałowicach ul. Krakowska 154, 32-091 Michałowice, tel.: (12) 388-50-06.
2. Dane osobowe Pani/Pana oraz Państwa dziecka będą przetwarzane w celu świadczenia na
rzecz dziecka usług dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych oraz żywienia
w Niepublicznym Przedszkolu „Promyczek” w Michałowicach na warunkach określonych
w zawieranej z rodzicami umowie.
3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
- zawarta umowa o świadczenie usług dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych
- przepisy prawa oświatowego
- zgoda wyrażona przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka, w sytuacji gdy podanie
danych osobowych jest dobrowolne (np. upowszechnianie wizerunku dziecka na stronie
internetowej przedszkola, wyjazd dziecka na wycieczkę).
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, jednakże nie podanie danych
w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować nie zawarciem umowy.
W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody,
przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma
wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem, z obowiązującym prawem.
4. Dane osobowe mogą być udostępniane pracownikom oraz firmom, z którymi przedszkole
współpracuje w celu prowadzenia dokumentacji oraz w celu prawidłowej realizacji zadań
wynikających z obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:
- osobom upoważnionym przez nas, tj. naszym pracownikom, którzy muszą mieć dostęp do
danych aby wykonywać swoje obowiązki,
- firmom zewnętrznym prowadzącym na terenie przedszkola zajęcia dodatkowe, na
podstawie zawartych umów
- innym podmiotom i organom upoważnionym przez przepisy prawa (np. Urząd Gminy
Michałowice, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Ministerstwo Edukacji Narodowej).
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres na jaki została zawarta umowa, a po tym
czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do: żądania
od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia
danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz wniesienia skargi do organu
nadzorczego.
7. Dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanym decyzjom (profilowaniu).
8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
Potwierdzam, że zapoznałam/em się z w/w informacjami dotyczącymi przetwarzania danych
osobowych.
………………………………..
(imię i nazwisko dziecka)

……….……………………………………….
(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

.………………………………………………
(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

