Polityka bezpieczeństwa danych osobowych
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L119/38 Dziennik Urzędowy Unii
Europejskiej PL) informujmy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych dzieci jest Przedszkole
Samorządowe w Kobierzycach, ul. Robotnicza 19, 55-040 Kobierzyce.
2. Inspektorem ochrony danych i jednocześnie osobą kontaktową w sprawie
przetwarzania danych jest:
Natalia Suchodolska
e-mail: iodpk@przedszkolekobierzyce.pl
3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu oraz zakresie niezbędnym do
realizacji zadań przedszkola wynikających z przepisów prawa: ustawa z dnia 14 grudnia
2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203); Rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia
przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania,
działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014
r. poz. 1170);
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym należy udostępnić
dane osobowe na podstawie przepisów prawa, podmioty wskazane przez opiekunów
prawnych. Referat Wspólnej Obsługi Jednostek w Kobierzycach, organ prowadzący
(wójt gminy), administracja państwowa, upoważnione osoby kontrolujące.
5. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą do państwa trzeciego ani do
organizacji międzynarodowych.
6. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu.
7.Pani/Pana dane osobowe będą
szczegółowych przepisach prawa.
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8. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na
podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych
Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne, do realizacji celów
wynikających z przepisów prawa lub realizacji umowy. W przypadku niepodania
danych, wypełnienie powyższego celu nie będzie możliwe.

