
 KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU
DANYCH OSOBOWYCH

 
Zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 
1000), a takzże 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 osoó b fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoó lne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.) dalej RODO, informujemy, zże: 

1) Panó stwa dane osobowe znajdują się w naszej bazie. Są one nalezżycie zabezpieczone 
      i chronione oraz wykorzystywane w celu realizacji zadanó  statutowych 
      Niepublicznego Przedszkola SŚwiętej Rodziny z Nazaretu, a takzże w celu kontaktu 
      bezposóredniego naszych pracownikoó w z Panó stwem. 
2) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczne Przedszkole SŚwiętej
     Rodziny z Nazaretu ul. Zelwerowicza 2a, 35-601 Rzeszoó w, NIP: 872-201-38-84, 
     tel. 531 555 275, e-mail: biuro@przedszkolenazaret.edu.pl
3) Pani/Pana dane osobowe i/lub dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą
      w celu wykonania umowy, ktoó rej Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działanó  na
       zżądanie Pani/Pana, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. „b” RODO) albo tezż  
       w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesoó w realizowanych przez
       Niepubliczne Przedszkole SŚwiętej Rodziny z Nazaretu tj. w związku z zawieraniem 
       i wykonywaniem oraz ewidencją umoó w z osobami, na rzecz ktoó rych Pani/Pan działa 
       jako ich pracownik/wspoó łpracownik (art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO), 
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych i/lub danych osobowych Pani/Pana dziecka
      mogą bycó podmioty biorące udział w procesie wykonania usługi oraz niezbędne do
      realizacji zadanó  statutowych Niepublicznego Przedszkola SŚwiętej Rodziny z Nazaretu
      w szczegoó lnosóci: podmioty kontrolujące i monitorujące pracę Niepublicznego
       Przedszkola SŚwiętej Rodziny z Nazaretu, kancelarie prawne, firmy księgowe,
       kurierskie i operatorzy pocztowi, podmioty powiązane, podmioty sówiadczące usługi
       utrzymania kopii zapasowej serwisu i przechowywania danych, dostawcy
       odpowiedzialni za obsługę systemoó w informatycznych. 
5) Pani/Pana dane osobowe i/lub dane osobowe Pani/Pana dziecka będą
      przechowywane przez okres trwania i wykonywania zawartych umoó w, o ktoó rych
       mowa w pkt 2 lub przez okres trwania mozż liwosóci zawarcia takich umoó w oraz przez
       czas trwania skutkoó w prawnych tych umoó w oraz dla oceny i realizacji roszczenó
       wynikających z tych umoó w. 
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do panó stwa trzeciego/organizacji
      międzynarodowej. 
7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu 
      następujące uprawnienia: 
         a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych
              danych, 
         b) prawo do zżądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych w przypadku
              gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, 
         c) prawo do zżądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia
              zapomnianym), w przypadku gdy: 
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                    - dane nie są juzż  niezbędne do celoó w, dla ktoó rych były zebrane lub w inny
                       sposoó b przetwarzane, 
`                   - osoba, ktoó rej dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych
                       osobowych, 
                    - osoba, ktoó rej dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych
                       osobowych, ktoó ra jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej
                       podstawy prawnej przetwarzania danych, 
                    - dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 
                    - dane osobowe muszą bycó usunięte w celu wywiązania się z obowiązku 
                       wynikającego z przepisoó w prawa; 
          d) prawo do zżądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku
               gdy: 
                   - osoba, ktoó rej dane dotyczą kwestionuje prawidłowosócó tych danych, 
                   - przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba ktoó rej dane dotyczą, 
                      sprzeciwia się usunięciu tych danych, zżądając w zamian ich ograniczenia, 
                   - Administrator nie potrzebuje juzż  danych dla swoich celoó w, ale osoba, ktoó rej
                     dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczenó , 
                   - osoba ktoó rej dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych,
                     do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie
                     Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu 


