Szanowni Państwo
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych, pragniemy poinformować, że jako P rzedszkole Niepubliczne „Miś Uszatek” - Donata
Hedrych jesteśmy administratorem danych osobowych i przetwarzamy je w sposób bezpieczny oraz zgodny z prawem.
Spełniając swój obowiązek wynikający z art. 13 RODO chcemy poinformować w jaki sposób przetwarzane są przez nas dane osobowe, a przede wszystkim
poinformować o prawach, które będą przysługiwały Państwu w związku z nowymi przepisami.
1. Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych i jak możesz się z nami skontaktować?
Przedszkole Niepubliczne „Miś Uszatek” – Donata Hedrych (zwane dalej „Przedszkolem”)
Z Przedszkolem można skontaktować się w następujący sposób:
Przedszkole Niepubliczne „Miś Uszatek” – Donata Hedrych, ul. Kilińskiego 9A, 62-400 Słupca
mis.uszatek.slupca@onet.pl
61/222-30-74
Przedszkole powołało Inspektora Danych Osobowych z którym możesz się skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania
Twoich danych osobowych i praw przysługujących Tobie na mocy przepisów o ochronie danych osobowych. Dane kontaktowe e-mail: iod@misuszatekwrzesnia.pl
2. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej są przetwarzane dane osobowe?
Administrator może przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach:
1. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz na podstawie art. 9 ust. 2 lit. c) rozporządzenia RODO, oraz powszechnie
obowiązujących przepisów prawa;
2. W celach związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej – przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6
ust. 1 lit. c) RODO) w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
3. W celach związanych ze ściąganiem należności – przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust.
1 lit. f) RODO) – polegającego na utrzymaniu płynności finansowej;
4. W celach związanych z dochodzeniem roszczeń i obrona przed roszczeniami – przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – obrona interesów przedszkola.
5. W celach związanych z budowaniem relacji i promowanie przedszkola (umieszczanie zdjęć dzieci na portalu społecznościowym i stronie internetowej przedszkola) –
przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
3. Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?
Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów lub organów, którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności Przedszkola w
szczególności Urzędowi Miasta i Gminy Września oraz Ministerstwu Edukacji Narodowej. Podmiotom współpracującym z Administratorem, w szczególności:
nauczycielom prowadzącym zajęcia dodatkowe, na które Państwo zapiszą dzieci, agentom ubezpieczeniowym jeżeli zdecydują się Państwo na ubezpieczenie dziecka.
Przedszkole może udostępnić dane osobowe również na swoje zlecenie jeśli zajdzie taka potrzeba.
Przedszkole nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
4. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?
Państwa (oraz Państwa dzieci) dane osobowe przetwarzane będą do końca trwania edukacji Państwa dziecka w Przedszkolu, następnie zostaną zarchiwizowane i
przechowywane przez okres wymagany stosownie do rodzaju dokumentów (ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach).
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów przetwarzania określonych powyżej
oraz wynika to z obowiązujących przepisów, w szczególności terminów określonych w Ordynacji podatkowej oraz terminów przedawnienia roszczeń wynikających z
Kodeksu cywilnego.
5. Jakie są Państwa prawa w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych?
Posiadają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych w dowolnym momencie.
Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(PUODO) gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa lub Państwa dzieci, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny.
Z poważaniem,
Przedszkole Niepubliczne „Miś Uszatek” – Donata Hedrych

