KLAUZULA INFORMACJA
ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU „AKADEMIA FANTAZJI”
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 tych danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:
[Administrator i dane kontaktowe administratora i Inspektora Ochrony Danych]
Administratorem danych osobowych jest Publiczne Przedszkole „Akademia Fantazji” – reprezentowane przez Organ
Prowadzący – Michał Wawryło z siedzibą w Ząbkach, przy ul. Piłsudskiego 46, 05-091 Ząbki. Kontakt
z administratorem jest możliwy za pośrednictwem tel. +48 531 586 227 lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby
administratora. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować
się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych. Taki kontakt może się odbyć drogą elektroniczną
na adres e-mail iod@akademiafantazji.pl, tel. +48 531 586 227 lub pisemnie na adres przedszkola ul. Piłsudskiego 46,
05-091 Ząbki.
[Przetwarzanie danych]
Administrator przetwarza dane dziecka w celu:
•

niezbędnym do wykonania zawartej umowy o świadczeniu usług dla dziecka – art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

•

realizacji zadań ustawowych oraz statutowych, na podstawie przepisów obowiązującego prawa tj. § 3a Rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 410
wraz ze zmianami).
[Okres przechowywania danych]

Dane osobowe dziecka będą przechowywane i przetwarzane w okresie korzystania dziecka z edukacji przedszkolnej.
Po zakończeniu edukacji przedszkolnej, wszystkie dane zostaną zarchiwizowane i będą przechowywane przez czas uregulowany
odrębnymi przepisami prawa.
[Przekazywanie danych]
W związku z przetwarzaniem danych dziecka w celach o których mowa powyżej odbiorcami danych osobowych dziecka będą
wyłącznie podmioty do tego uprawnione, przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora,
a także organy władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
np. na wniosek sądu, Policji, Mazowieckiego Kuratorium Oświaty.
[Pani/Pana prawa]
1.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych dziecka przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych
dziecka, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych dziecka przysługuje
Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

3.

Dane osobowe będą przetwarzane w formie elektronicznej.

4.

Dane dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

My, niżej podpisani …………………………………………………………………..,
będący

rodzicami

(opiekunami

………….…………………………………….…,

prawnymi)
wyrażamy

niniejszym

dziecka:
zgodę

na

przetwarzanie przez Publiczne Przedszkole „Akademia Fantazji” z siedzibą w Ząbkach,
przy ul. Piłsudskiego 46, 05 – 091 Ząbki, e-mail: iod@akademiafantazji.pl (dalej jako
Administrator) następujących danych dotyczących dziecka: wizerunku dziecka w związku
z uczęszczaniem przez nie do Publicznego Przedszkola „Akademia Fantazji” oraz
obowiązkiem realizowania zadań przez jednostki systemu oświaty – przedszkola –
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Wyrażamy zgodę na przekazywanie danych wymienionych powyżej, podmiotom
współpracującym z Administratorem i wykonującym usługi lub działania związane
z funkcjonowaniem Publicznego Przedszkola „Akademia Fantazji”

………………………………………………………………
(miejscowość, data oraz podpis rodziców/opiekunów prawnych)

