ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Samorządowe Przedszkole ,,Krasnala Hałabały’’ w Wielopolu Skrzyńskim
OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA
Realizując obowiązek informacyjny zgodnie z Art. 13 i 14 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), - tzw.
RODO informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych (Administrator) jest Samorządowe Przedszkole ,,Krasnala Hałabały’’ w
Wielopolu Skrzyńskim, 39-110 Wielopole Skrzyńskie 244, Tel 17 22 14 037, e-mail: publiczne.przedszkole4@neostrada.pl
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych wyznaczonego przez Administratora: e-mail: biuro@landcomm.pl
3. Państwa Dane osobowe przetwarzamy tylko i wyłączenie w oparciu o przesłanki wskazane w Art. 6 z uwzględnieniem Art.
9 RODO - w zakresie niezbędnym do realizacji określonych celów związanych ze statutową działalnością Administratora
oraz spełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa.
Zadania oraz obowiązki prawne wykonujemy na podstawie prawa, a w szczególności takich aktów prawnych jak: Ustawa z
dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, Ustawa z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty, Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, Ustawa z dnia 27
października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących i aktów prawa
miejscowego określających prawa i obowiązki jednostek oświatowych.
4. Dane osobowe, które przetwarzamy są w większości pozyskiwane przez nas bezpośrednio od Państwa. Jednakże niezbędne
kategorie Państwa danych, mogą również zostać nam udostępnione przez uprawnione do tego podmioty (np. Gmina – organ
prowadzący) lub pochodzić ze źródeł publicznie dostępnych.
5. Odbiorcami Państwa danych osobowych są lub mogą być wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa
lub odrębnych umów, a w szczególności upoważnieni pracownicy Administratora, uprawnione podmioty którym należy
udostępnić dane w celu wykonania obowiązku prawnego, a także upoważnione podmioty którym dane zostaną powierzone do
realizacji celów przetwarzania. Jeżeli przesłanką przetwarzania jest udzielona zgoda (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO) to odbiorcą
danych mogą być wyłącznie podmioty w zakresie udzielonej zgody.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji poszczególnych celów przetwarzania. Pomimo
zakończenia realizacji celu przetwarzania, dane mogą być dalej przechowywane jeżeli istnieje obowiązek ich archiwizacji z
mocy prawa, lecz nie dłużej niż przez wymagany prawem okres. Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody,
to ich przetwarzanie zakończy się po ustaniu celu lub od czasu pisemnego cofnięcia zgody, jednakże bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym
profilowaniu.
8. Generalnie Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (podmioty mający
siedzibę poza obszarem EOG). Jednakże w sytuacjach gdy, dla realizacji określonego celu zaistnieje potrzeba ich przekazania
(np. wycieczka szkolna do kraju trzeciego, międzynarodowa współpraca międzyszkolna itp.), to dane osobowe mogą być
przekazywane wyłącznie na zasadach określonych w Rozdziale V RODO.
9. Przysługują Państwu następujące prawa odnośnie danych osobowych dotyczących Państwa: dostęp do danych, prawo do ich
sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania (z zastrzeżeniem sytuacji, gdy przetwarzanie
danych nie wynika z przepisu prawa), prawo do sprzeciwu, prawo do wycofania zgody na przetwarzanie (jeżeli przesłanką
przetwarzania jest zgoda), prawo skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w sytuacji gdy przesłanką ich
przetwarzania jest przepis prawa lub jest niezbędne do zawarcia z Państwem umowy.
/Administrator Danych Osobowych/

