Klauzula informacyjna RODO*
- PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE ZGODY
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 przetwarzamy dane osobowe ?
Dane osobowe przetwarzamy na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści
zgody.
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.
5.Czy dane osobowe
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Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
6.Przez jaki okres będziemy przechowywali dane osobowe?
Dane osobowe będziemy przetwarzali do czasu ustania celu, w jakim je pozyskaliśmy lub do czasu
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
7. 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,
 do usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 3
RODO,
 cofnięcia zgody w dowolnym momencie; wycofanie zgody powoduje skutki na przyszłość;
wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 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 narusza przepisy RODO.
8. Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?
Nie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku gdy odmówi Pani/Pan podania danych –
niemożliwe będzie zrealizowanie celu przetwarzania danych określonego w treści zgody.

9. 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.).

