
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z  Rozporzadzeniem  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w sprawie
ochrony os6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplyv\m takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. 2019 poz.1781 ze zm.) informuj€, Ze:

1.   Administratorem  Pafistwa danych jest Przedszkole Integracyjne w Namyslowie, ul.  Parkowa  3, 46-100  Namys]6w,
REGON:   160231830.   Czynno§ci   i  zadania  wynikajace  z  przepis6w  prawa  w  imieniu  administratora   dokonuje
Dyrektor.  Z  administratorem  mozna  skontaktowa¢  sic  pisemnie  -  kierujac  korespondencje  na  adres  siedziby
administratora.

2.   Pytania dotyczace sposobu i zakresu  przetwarzania danych osobowych,  a takze przyslugujacych uprawnieri, moze
Pani/Pan  kierowa6  do  lnspektora  Ochrony  Danych  Osobowych  pisemnie  na  adres  siedziby  Administratora,  jak
r6wniez pod numerem tel.: 887818800 lub poprzez e-mail: biuro@centrumcyfryzacji.pl

3.   Dane osobowe przetwarzane sa w nastepujacych celach:
1)    realizacja zadah ustawowych zgodnie z Ustawa z dnia  14 grudnia 2016 r. -Prawo oswiatowe  (Dz,U.  2020 poz.

910),  Ustawa  z  dnia  7  wrzesnia  1991  r.  o  systemie  oswiaty  (Dz.U.  2020  poz.  1327)  oraz  obowiazujacymi
przepisami   szczeg61owymi   w   tym   w   celu   realizacji   statutowych   zadari   dydaktycznych,   opiekuhczych   i
wychowawczych (podstawa prawna: art. 6 ust, 1 lit. c RODO),

2)    wewnetrznych cel6w administracyjnych, w tym statystyki i raportowania wewn?trznego jednostki  (podstawa
prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

3)    marketingu   i   promocji,   w   tym   prowadzenia   konkurs6w,   promocji   osiagni?6   i   utrwalania   pozytywnego
wizerunku   jednostki,   promowanie   osiagnief   edukacyjnych,   wychowawczych   i   wsp6Jpracy   z   rodzicami
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

4)    zapewnienia  bezpieczeristwa  i  potrzeb  funkcjonowania  jednostki,  in,in.  poprzez  zastosowanie  monitoringu
wizyjnego na podstawie art.6 ust.1 lit. f RODO

4.   Szczeg6Iowe   informacje   na   temat  podstaw   prawnych   w   przetwarzaniu   danych   osobowych   mozna   uzyska6
u Inspektora Ochrony Danych,

5.   Odbiorcami   danych   osobowych   b€da   osoby   upowaznione   przez   Administratora   do   przetwarzania   danych
osobowych  w ramach  wykonywania  swoich  obowiazk6w  sluzbowych.  Dane  osobowe  moga  bye  przekazywane
podmiotom przetwarzajacym je na z]ecenie Administratora np. podmiotowi prowadzacemu dziennik elektroniczny
oraz instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiazujacego prawa (np.: organom administracji,
sadom)  i innym podmiotom, w zakresie, w jakim sa one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepis6w
Prawa.

6,   Dane osobowe przechowywane beda zgodnie z Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministr6w z dnia 18 stycznia 2011 r.
w  sprawie  instrukcji  kancelaryjnej,  jednolitych  rzeczowych  wykaz6w  akt  oraz  instrukcji  w  sprawie  organizacji  i
zakresu dziafania archiw6w zakladowych  (Dz.U. 2011  nr 14 poz. 67 oraz nr 27 poz.140) w okresie niezbednym do
spelnienia celu, dla kt6rego zostaly zebrane, a w przypadku wyrazenia zgody na przetwarzanie danych, do czasu jej
cofui?cia.

7.   Pani/Pana dane osobowe nie podlegaja zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

8.   Pani/Pana dane osobowe nie beda przekazywane do pahstwa trzeciego/organizacji  miedzynarodowej  poza obszar
dzialania RODO.

9.   Posiada  Pani/Pan  prawo  dostepu  do  tresci  danych  oraz  prawo  ich  sprostowania,  usuni?cia  Oesli  zachodzi  jedna
z okolicznosci  wskazanych  w  art.  17  ust.  1  RODO  i  jezeli  przetwarzanie  danych  osobowych  nie  jest  niezb?dne
w zakresie wskazanym w art.  17 ust. 3  RODO),  ograniczenia przetwarzania  (w przypadkach wskazanych w art.  18
ust.   1   RODO),  prawo  do  przenoszenia  danych,  prawo  wniesienia  sprzeciwu,  prawo  do  cofui?cia  zgody  0.ezeli
przetwarzanie  odbywa  sic  na  podstawie  zgody)  w  dowolnym  momencie  bez  wptywu  na  zgodnos6  z  prawem
przetwarzania, kt6rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofniQciem. Wszystkie wymienione prawa wymagaja
pisemnej formy.

10. Podanie danych  osobowych jest obowiazkowe, je2eli  podstawe przetwarzania  danych  osobowych stanowi przepis
prawa, natomiast dobrowolne, jezeli przetwarzanie danych osobowych odbywa sic na podstawie zgody osoby, kt6rej
dane  dotycza.  W  przypadku  realizacji  zadari  dydaktycznych,  wychowawczych  i  opiekuficzych  podanie  danych
osobowych jest wymogiem ustawowym, a w przypadku informacji, promocji i potrzeb funkcjonowania jednostki jest
dobrowolne.
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