KLAUZULA INFORMACYJNA
o przetwarzaniu danych osobowych
Na podstawie 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 takich danych
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, że:
Administratorem Pana/i Danych
jest:

Przedszkole nr 17 w Cieszynie
z siedzibą: 43-400 Cieszyn,
z reprezentacją w osobie
Sobolewskiej

Administrator powołał Inspektora
Ochrony Danych oraz udostępnia
jego dane kontaktowe:

e-mail: asrobka@um.cieszyn.pl
nr. tel. 33 4794 334

ul. Frysztacka 161
Dyrektora Krystyny

wykonania zadań publicznych, realizacji podpisanej
deklaracji
oraz
innych
celów
wynikających
z obowiązujących przepisów prawa
w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO wypełnienie
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
Podstawą do przetwarzania
wynikającego w szczególności z przepisów ustawy
Pani/Pana danych osobowych jest: z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz
w niektórych sytuacjach zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art.
9 ust. 2 lit. a RODO)
Pana/Pani dane mogą być przekazywane innym
Informacja o przekazywaniu
podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów
danych do innych podmiotów:
prawa, takim jak np. Urząd Ochrony Danych, Urząd
Skarbowy, Sądy.
Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres
niezbędny do zakończenia realizacji zadania, do którego
dane osobowe zostały zebrane, a następnie, jeśli chodzi
Okres przechowywania danych:
o materiały archiwalne, przez czas wynikający
z przepisów ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach
1. Dostępu do swoich danych oraz możliwość ich
sprostowania
2. Usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich
danych w przypadku danych pozyskanych na
Ma Pani/Pan prawo do:
podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
przetwarzania z prawem, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem
3. Wniesienia skargi do organu nadzorczego
wymogiem powszechnie obowiązujących przepisów
Podane przez Panią/Pana dane
prawa oraz w niektórych sytuacjach podanie danych jest
są:
dobrowolne
nie
podlegają
zautomatyzowanemu
systemowi
Pani/Pana dane:
podejmowania decyzji i profilowaniu
Pani/Pana dane będą
przetwarzane w celu:

