OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dyrektor Publicznego Przedszkola w Jemielnicy
z siedzibą pod adresem ul. Długa 11B, 47-133 Jemielnica.
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email przedszkole@jemielnica.pl bądź pod
wskazanym wyżej adresem.
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się:
•
pisemnie – iod@bodo24.pl
CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu obowiązku prawnego nałożonego na
administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikającego z ustawy z dnia 14 stycznia 2016 r. - Prawo
oświatowe w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkola.
WYMOGI I KONSEKWENCJE
Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest konieczne do realizacji celów związanych z wypełnieniem
obowiązku prawego nałożonego na administratora. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak
możliwości udziału dziecka w rekrutacji dotyczącej przyjęcia do placówki.
INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH
Odbiorcami Państwa danych osobowych są lub mogą być:
•
Inspektor Ochrony Danych Mateusz Szenbek z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 281/721;
•
właściwie upoważnione osoby fizyczne, prawne lub inni odbiorcy posiadający podstawę prawną
żądania dostępu do danych osobowych oraz odbiorcy, którym muszą zostać ujawnione dane zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa;
•
podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne, podmioty świadczące usługi pocztowe, kurierskie
oraz prawne na rzecz Przedszkola.
CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podane dane osobowe przetwarzane będą do czasu zakończenia sprawy, a następnie przez okres wynikający
z przepisu prawa powszechnie obowiązującego oraz prawa wewnętrznego – Jednolitego Rzeczowego Wykazu
Akt.
PRAWA OSÓB FIZYCZNYCH
Przysługujące prawa:
•
prawo do kopii danych i dostępu do informacji o przetwarzaniu;
•
w uzasadnionych przypadkach prawo do sprostowania niepoprawnych bądź nieaktualnych danych
osobowych;
•
w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia niepoprawnych bądź niepotrzebnych danych
osobowych;
•
w uzasadnionych przypadkach prawo do ograniczenia przetwarzania do momentu wykazania celu
przetwarzania i zgodności z prawem;
•
w uzasadnionych przypadkach prawo do wniesienia sprzeciwu w stosunku do przetwarzania związku
ze szczególną sytuacja osoby fizycznej, której dane dotyczą;
•
jeżeli decyzje w stosunku do danych osobowych będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, to
prawo do niepodlegania zautomatyzowanej decyzji;
•
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie na ulicy Stawki 2 i wszystkie dane
kontaktowe znajdują się na platformie www.uodo.gov.pl.
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