(pieczęć Przedszkola)

KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW DZIECI
PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO
WŁĄCZAJĄCEGO „KOT FILEMON”
W GLIWICACH
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia
Rozporządzenie 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), zwanego dalej RODO, przekazujemy
Panu/Pani informacje dotyczące gromadzenia Państwa danych
w Przedszkolu Niepublicznym Włączającym „Kot Filemon” w
Gliwicach, zwanym „Przedszkolem” lub „Administratorem”.
I. Administrator Danych Osobowych
Administratorem danych osobowych, dotyczących Pana/Pani
osoby lub osoby Państwa dziecka, a przetwarzanych w związku
z faktem sprawowania opieki, wychowania lub nauczania
Państwa dziecka w Przedszkolu jest powyższe Przedszkole, tj.
Przedszkole Niepubliczne Włączające „Kot Filemon”, którego
organem założycielskim jest Andrzej Szczegodziński oraz
Małgorzata Szczegodzińska, a które reprezentowane jest przez
Dyrektora Przedszkola - Małgorzatę Szczegodzińską,
adres: 44-100 Gliwice, ul. Toszeckiej 13,
tel.: (32) 413 43 75,
e-mail: kontakt@przedszkole-kot.pl
II. Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Administrator powołał Inspektora ochrony danych osobowych,
do którego mogą się Państwo zwrócić w sprawach związanych
z tematyką dotyczącą ochrony danych osobowych. Jest nim Pan
- Jakub Szczegodziński, z którym należy kontaktować się po
wcześniejszym umówieniu osobiście lub za pośrednictwem
rozmowy telefonicznej lub wiadomości elektronicznych,
adres: 44-100 Gliwice, ul. Toszecka 13,
tel.: (32) 413 43 75,
e-mail: iod@przedszkole-kot.pl
III. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawy
prawne

zapewnienia ciągłości działania Przedszkola, a także
zapewnienia bezpieczeństwa ludzi oraz mienia, za które
odpowiedzialny jest Przedszkole tj. na podstawie prawnie
uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO).
IV. Odbiorcy danych
Odbiorcami Państwa danych osobowych lub danych Państwa
dzieci będą podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w
tym organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące
zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy
publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa, a także gdy będzie to
niezbędne konieczne odbiorcą mogą być podmioty obsługujące
Przedszkole pod względem doradztwa prawno-księgowego.
V. Okres przetwarzania danych
W związku z zawartą z Przedszkolem umową Państwa dane
osobowe lub dane Państwa dzieci będą przetwarzane przez
okres jej trwania, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie
wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia
dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a w
przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie
danych osobowych, do czasu wycofania takiej zgody lub z
ostatnim dniem okresu przetwarzania danych, wynikającego z
przepisów prawa.
VII. Prawa osób, których dane dotyczą
Przysługuje państwo prawo:
 do żądania od Administratora dostępu do Państwa danych
osobowych,
 do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania,
 do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 do przenoszenia danych,
 do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej
zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma jednak
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem lub na
innej ważnej podstawie prawnej.
Nadto przysługuje Państwo prawo do wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają
Państwo, iż̇ przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
RODO.

Państwa dane osobowe lub dane Państwa dzieci przetwarzane
będą w celach związanych z faktem sprawowania opieki,
wychowania lub nauczania Państwa dziecka w Przedszkolu na
podstawie stosownej umowy lub przepisów prawa,
w szczególności w celach sprawozdawczych rekrutacyjnych,
ewidencyjnych i archiwizacyjnych (podstawa - art. 6 ust. 1 lit. a
, b, c, e oraz art. 9 ust. 2 lit. b, h, j RODO), nadto w zakresie w
jakim wyrażono na to zgodę w celach promocyjnych lub
informacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

VIII. Informacje pozostałe

Państwa dane osobowe lub dane Państwa dzieci będą mogły
być również przetwarzane niezależnie od powyższego, w
związku z dochodzeniem /obroną roszczeń, koniecznością

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw
trzecich/organizacji międzynarodowych.

W zakresie w jakim udostępnienie przez Państwa danych
osobowych jest niezbędne do należytego sprawowania opieki,
wychowania lub nauczania Państwa dziecka w Przedszkolu lub
zostało w umowie przewidziane, podanie danych osobowych
jest dobrowolne, jednak jest warunkiem zawarcia lub trwania
umowy. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych
jest dobrowolne.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób

zautomatyzowany.

