Klauzula informacyjna związana z ochroną danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 osobowych) informuję, iż:
1.

administratorem Pani/Pana i dziecka danych osobowych jest osoba fizyczna – Izabela Krzemińska-Woźniak
prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Zespół Placówek Oświatowych „TOTU” Izabela KrzemińskaWoźniak z siedzibą w Cieszynie (43-400 Cieszyn, ul. Polna 3c, NIP: 5561835934, REGON 072848576, tel.:
530 858 242, e-mail: biuro@totucieszyn.pl);

2.

Pani/Pana i dziecka dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
1) art. 6 ust. 1 pkt a) wyżej wymienionego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w celu
przyjęcia dziecka do przedszkola oraz świadczenia usług w oparciu o umowę o sprawowanie opieki
w Niepublicznym Przedszkolu Twórczym „ToTu” w Goleszowie;
2) art. 6 ust. 1 pkt a) wyżej wymienionego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w przypadku
dobrowolnego dostarczenia do przedszkola dokumentów, w których znajdują się dane dotyczące zdrowia
dziecka, w szczególności orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, opinia o potrzebie wczesnego
wspomagania rozwoju i inne tego typu dokumenty, celem realizacji przez Niepubliczne Przedszkole Twórcze
„ToTu” w Goleszowie zawartych w tych dokumentach zaleceń dotyczących organizacji procesu
indywidualizacji kształcenia;
3) art. 6 ust. 1 pkt f) wyżej wymienionego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w przypadku
monitoringu zainstalowanego w przedszkolu w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników,
ochrony mienia zgodnie z art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.
59 z późn. zm.);
4) art. 6 ust. 1 pkt a) wyżej wymienionego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w celu
promowania działań związanych z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
przedszkola poprzez upowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.);

3.

odbiorcą Pani/Pana i dziecka danych osobowych będą:
1) osoby upoważnione przez administratora danych osobowych do ich przetwarzania, podmioty, które
przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, np. biuro
księgowe, a także organy państwowe, organy nadzoru pedagogicznego i organy samorządu terytorialnego,
którym dane są udostępnianie w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem zgodnym z prawem,
w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu, o których mowa w ust. 2 pkt 1) niniejszej klauzuli;
2) osoby upoważnione przez administratora danych osobowych do ich przetwarzania, podmioty, które
przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, a także
organy państwowe, organy nadzoru pedagogicznego i organy samorządu terytorialnego, którym dane są
udostępnianie, w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2)
niniejszej klauzuli;
3) osoby upoważnione przez administratora danych osobowych do ich przetwarzania, podmioty, które
przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, np. firma
obsługująca monitoring przedszkola w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu, o którym mowa
w ust. 2 pkt 3) niniejszej klauzuli;
4) osoby odwiedzające stronę internetową przedszkola/portal społecznościowy Facebook, przeglądające kronikę
przedszkolną/prasę/gablotę, /tablice przedszkolną oraz osoby zajmujące się promowaniem przedszkola
w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu, o których mowa w ust. 2 pkt 4) niniejszej klauzuli;

4.

Pani/Pana i dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
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5.

Pani/Pana i dziecka dane osobowe będą przechowywane:
1) do czasu zakończenia etapu rekrutacji w przypadku, gdy dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola.
Natomiast, kiedy dziecko zostanie przyjęte do przedszkola, to przez cały okres trwania umowy o
sprawowanie opieki w Niepublicznym Przedszkolu Twórczym „ToTu” w Goleszowie oraz przez czas, w
jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy, jednakże nie dłużej niż przez
okres 5 kolejnych lat, liczonych od początku roku kalendarzowego następującego po tym, w którym umowa
została zakończona, w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w ust. 2 pkt
1) i pkt 2) niniejszej klauzuli;
2) przez okres nie dłuższy niż 2 tygodnie od nagrania w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu, o
którym mowa w ust. 2 pkt 3) niniejszej klauzuli;
3) do momentu ustania potrzeby promowania działań przedszkola w związku z przetwarzaniem danych
osobowych w celu, o którym mowa w ust. 2 pkt 4) niniejszej klauzuli;

6.

posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich i dziecka danych osobowych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (możliwość istnieje jeżeli
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora
do przetwarzania tych danych);

7.

ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

8.

podanie przez Panią/Pana danych osobowych zawartych w Karcie zgłoszenia dziecka do Niepublicznego
Przedszkola
Twórczego
„ToTu”
w Goleszowie jest wymogiem niezbędnym do zawarcia umowy o sprawowanie opieki w Niepublicznym
Przedszkolu
Twórczym
„ToTu”
w Goleszowie. Konsekwencją nie podania Pani/Pana i dziecka danych osobowych będzie brak możliwości
przyjęcia
dziecka
do
przedszkola
i zawarcia wyżej wymienionej umowy. W przypadku danych, przetwarzanych w celu, o którym mowa w ust. 2 pkt
2) niniejszej klauzuli podanie ich jest dobrowolne. Podanie danych jest również dobrowolne w przypadku danych
osobowych, przetwarzanych w celu, o których mowa w ust. 2 pkt 4) niniejszej klauzuli.

9.

Pani/Pana i dziecka dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie
profilowania).

Potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną.
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podpis ojca/opiekuna prawnego
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