KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 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 takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz.
Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczne Przedszkole „Żółty Latawiec”, Niepubliczny
Punkt Przedszkolny „Żółty Latawiec” Barbara Sienkiewicz w Siedlcach, ul. Janusza Korczaka nr 11.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych pod adresem e-mail: biuro@zoltylatawiec.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby rekrutacji dziecka do przedszkola.
4. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakwalifikowania dziecka do przedszkola, a później przez okres
jego uczęszczania, a także po zakończeniu, uwzględniając przepisy prawa oświatowego. Jeżeli dziecko nie
zostanie przyjęte do przedszkola, dane natychmiast po zakończeniu rekrutacji zostaną usunięte.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:


dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania
oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia
danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.



wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem
przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.
Podanie danych osobowych jest warunkiem zgłoszenia dziecka do przedszkola. Osoba, której dane dotyczą

jest zobowiązana do ich podania, w przeciwnym razie zgłoszenie nie zostanie przyjęte.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom,
które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

