
Klauzula informacyjna RODO* DLA KONTRAHENTÓW PRZEDSZKOLA

- PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
NA PODSTAWIE UMOWY ORAZ PRZEPISÓW PRAWA 

1.Kto jest Administratorem danych osobowych?

Administratorem  danych  osobowych  jest  Przedszkole  Publiczne  nr  2 im.  Marii  Konopnickiej  w
Golubiu-Dobrzyniu, ul.  Sienkiewicza  6,  87-400  Golub-Dobrzyń,  reprezentowane  przez  Dyrektora
Przedszkola. 

2.Z kim kontaktować się w sprawie ochrony danych osobowych?

W sprawach dotyczących danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować:
- bezpośrednio z Administratorem 
tel. 56 683 58 80, e-mail - przedszkole2gd@golub-dobrzyn.pl
- z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) 
e-mail  - iod.przedszkole@golub-dobrzyn.pl
Do IOD należy kierować sprawy dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym dotyczące realizacji
Pani/Pana praw w zakresie danych osobowych.

3.W jakim celu i przez jaki okres przetwarzamy dane osobowe ?

Dane  osobowe  przetwarzamy  w  celu  podjęcia  działań  na  Pani/Pana  żądanie zgłoszone  przed
zawarciem  umowy lub  w  celu   wykonania  umowy  ,  której  jest  Pani/Pan  stroną  oraz  dokonywania
rozliczeń w  związku  z  umową  (art.  6  ust.  1  lit.  b  RODO)  -  przez  okres  współpracy,  a  następnie
przechowujemy  je  przez  okres  wynikający  z  powszechnie  obowiązujących  przepisów  prawa,  w  tym
dotyczących  archiwizacji.   Dane  osobowe  przetwarzamy  również  w  celu  wypełnienia  obowiązków
wynikających z przepisów podatkowych, w szczególności przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)  - przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego,
w którym upłynął termin płatności podatku, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej. 

4.  Komu ujawniamy dane osobowe?

Odbiorca to podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe. Odbiorcami danych osobowych mogą być
podmioty  uprawnione  do  ich  otrzymania  na  podstawie  przepisów  prawa  lub  umowy  powierzenia
przetwarzania danych. W szczególności dane osobowe mogą być przekazywane do Miejskiego Zespołu
Obsługi Oświaty w Golubiu-Dobrzyniu. 

5.Czy  dane  osobowe  będziemy  przekazywali  do  państwa  trzeciego  lub  do  organizacji
międzynarodowej?

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

6. Jakie ma Pani/Pan prawa w zakresie przetwarzanych danych osobowych?

Ma Pani/Pan prawo:

 dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania (poprawiania), 
 żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa

w art. 18 ust. 2 RODO,
 żądania usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 3

RODO,
 do przenoszenia danych  przetwarzanych na podstawie umowy - o ile przetwarzanie danych odbywa

się w sposób zautomatyzowany  i  przesłanie danych jest technicznie możliwe, 
 wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO),

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych jej/jego
dotyczących narusza przepisy RODO.

7. Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

mailto:iod.przedszkole@golub-dobrzyn.pl


Podanie  danych  osobowych  jest  warunkiem zawarcia  umowy.  W przypadku  niepodania  danych  nie
będzie  możliwe  zawarcie  i  realizacja  umowy.  Podanie  danych  osobowych  w  zakresie  określonym
przepisami prawa jest wymogiem ustawowym.

8. Czy stosujemy zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie?

Dane  osobowe nie  będą  podlegały  zautomatyzowanym  procesom  podejmowania  decyzji,  w  tym
profilowaniu.

ADMINISTRATOR

*RODO -  to rozporządzenie 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 (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.).


