Załącznik do wniosku

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W MIEJSKO-GMINNYM
PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM
W związku z realizacją wymogów 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)
informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz Państwa dzieci danych osobowych oraz o
przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od dnia 25 maja 2018 r.

1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejsko-Gminnego Przedszkola Samorządowego w
Nowogrodzie Bobrzańskim, ul. Szkolna 6, ul. Kościuszki 42, 66-010 Nowogród Bobrzański.

2.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail:
iod@nowogrodbobrz.pl lub pisemnie na adres Administratora danych.

3.

Informujemy, że Miejsko-Gminne Przedszkole Samorządowe w Nowogrodzie Bobrzańskim przetwarza dane
osobowe w związku z realizacją przepisów prawa, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia j/w
o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych m.in. w ustawie Prawo oświatowe z dnia 14
grudnia 2016 r., ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. oraz ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o
systemie informacji oświatowej w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i
wychowawczych w placówce. W przypadku wizerunku dziecka przetwarzanie odbywa się na zasadzie zgody
wyrażonej przez rodzica/opiekuna prawnego tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO.

4.

Odbiorcami Pani/Pana, Państwa dzieci danych osobowych będą wyłącznie organy i podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5.

Pani/Pana dana osobowe oraz dane osobowe Państwa dzieci będą przechowywane przez okres niezbędny do
realizacji wyznaczonych celów, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa.

6.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do
ich sprostowania, prawo do żądania usunięcia danych osobowych, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania
danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7.

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych
osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku niewłaściwego
przetwarzania danych osobowych.

8.

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą,
podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

9.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych
osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

10. Pani/Pana, Państwa dzieci dane nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą
profilowane.

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
Jednocześnie pragniemy poinformować, że zgodnie z obowiązującym prawem Przedszkole NIE PONOSI
odpowiedzialności za przetwarzanie i rozpowszechnianie przez rodziców wizerunków dzieci lub innych rodziców (np.
robienie na przedszkolnych spotkaniach/uroczystościach zdjęć, filmów, a następnie ich zamieszczanie
w Internecie).
Prosimy pamiętać, że rozpowszechnianie wizerunku innej osoby (w tym dziecka) wymaga uzyskania zgody osoby, której
wizerunek jest rozpowszechniany lub zgody rodzica/opiekuna prawnego dziecka.
Namawiamy wszystkich do poszanowania wzajemnych praw.

