Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
1.

Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych
jest Przedszkole Publiczne nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej, osiedle
Słoneczne 5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. Z administratorem można się skontaktować poprzez
pocztę email: pp12@przedszkole.ostrowiec.pl lub pisemnie na adres Przedszkola.

2.

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z
przysługujących w tym zakresie praw można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, pisząc na
adres: iod@arx.net.pl, lub też za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pisząc na adres Przedszkola.

3.

Przedszkole przetwarza dane osobowe w celach:
a) wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych (np. związanych z procesem edukacji,
działalnością wychowawczą i opiekuńczą, a wynikających z przepisów prawa oświatowego) co
znajduje swoją podstawę prawną w art. 6 ust. 1 lit c) RODO.
b) zawierania i realizacji umów, co znajduje podstawę w art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

4.

Przedszkole może przetwarzać również dane osobowe na podstawie zgody udzielonej przez osobę,
której dane dotyczą, w zakresie i celu określonych w treści takiej zgody, co znajduje swoją podstawę
prawną w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

5.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą ma
prawo cofnięcia swojej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie jednak miało wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6.

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie
Administratora na podstawie tzw. umów powierzenia (np. firmom dostarczającym usługi IT), a także
podmiotom upoważnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa (np. Organ
prowadzący, SIO).

7.

Przedszkole przechowuje dane osobowe przez okresy niezbędne do realizacji konkretnych celów
przetwarzania, a po tym czasie, również przez okresy archiwizacji dokumentów wymagane powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa lub też przez okresy przedawnienia potencjalnych roszczeń.

8.

Osobom, których dane dotyczą przysługują następujące prawa: prawo dostępu do swoich danych
osobowych, prawo sprostowania nieprawidłowych danych, prawo żądania usunięcia danych w
przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO, prawo żądania ograniczenia
przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO.

9.

Osoba, której dane dotyczą ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa), jeżeli uzna, że przetwarzanie
danych osobowych realizowane przez Przedszkole narusza przepisy RODO.

10. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania tych danych
stanowi przepis prawa lub zawarcie umowy. Skutkiem niepodania danych może być brak realizacji usługi
lub brak podpisania umowy. Jeżeli przetwarzanie miałoby odbywać się na podstawie zgody osoby, której
dane dotyczą, podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
11. Przedszkole nie przetwarza danych osobowych w sposób, który skutkowałby zautomatyzowanym
podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem. Oznacza to, że nie wykorzystujemy systemów
informatycznych, które gromadziłyby informacje na temat osób, a następnie automatycznie,
podejmowałyby decyzje, które mogłyby wywołać wobec tych osób skutki prawne lub w podobny sposób
istotnie na te osoby wpływać.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie
internetowej naszego Przedszkola: www.pp12.pl.

