Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. 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 – RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Niepubliczne Przedszkole „Ptasie Radio”,
81-001 Gdynia, ul. Łebska 12, reprezentowane przez Dyrektora Przedszkola – Hannę
Żmudzińską-Kitowską
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych: Henryk Toczek tel. 518 22 00 30, e-mail:
kontakt@bhp-trojmiasto.pl
3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu wykonania umowy, której stroną jest
osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,
przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji ciążących na administratorze obowiązków
prawnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO, a w zakresie w jakim podanie danych
osobowych jest dobrowolne (np. upublicznianie wizerunku) – na podstawie wyrażonej przez
Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
4. Dane osobowe są przechowywane i usuwane w terminach wskazanych w przepisach prawa,
regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega administrator, a jeżeli te przepisy
nie wskazują okresu dotyczącego konkretnej sprawy – dane przechowane będą możliwie
najkrótszy czas niezbędny do realizacji obowiązku lub usługi
5. Po zakończeniu przetwarzania dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż
pierwotny cel przetwarzania
6. Podczas pozyskiwania danych osobowych administrator podaje osobie, której dane dotyczą
informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym lub
warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich
podania i jakie są ewentualnie konsekwencje niepodania danych.
7. Odbiorcą Państwa danych osobowych są:
a. Osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w ramach
wykonywania swoich obowiązków służbowych
b. Podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się
konieczność przetwarzania (podmioty przetwarzające)
8. Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa
trzeciego czy organizacji międzynarodowych
9. Administrator nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
nie stosuje profilowania
10. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od
administratora:
a. dostępu do treści swoich danych osobowych,
b. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
c. usunięcia swoich danych osobowych,
d. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
e. przenoszenia swoich danych osobowych,
f. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.
11. W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażenie zgody, zawsze ma
Pan/Pani prawo do dobrowolnego podjęcia decyzji. W przypadku przetwarzania Pani/Pana

danych w oparciu o zgodę, ma Pani /Pan prawo w każdym czasie na cofnięcie zgody.
Cofnięcie zgody w dowolnym momencie nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
12. Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o
ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
13. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem ustawowym, umownym
lub warunkiem zawarcia umowy, do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y. W
przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie
będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować brakiem możliwości
realizacji celu lub konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa. W przypadku, kiedy
podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie
będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

