
RODO W PRZEDSZKOLU NR 2 W REDZIE


Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami 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, dalej: RODO).



Administrator Państwa danych 

Administratorem Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest Przedszkole nr 2 w Redzie, ul. Łąkowa 27, 84-240 Reda.

Inspektor danych osobowych

Chcąc skontaktować się z inspektorem danych osobowych  prosimy przesłać zapytanie na adres       e-mail: administracja@przedszkole2.reda.pl

Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy dane, które otrzymaliśmy od Państwa na Karcie Zgłoszenia Dziecka do Przedszkola nr 2 w Redzie na rok szkolny 2018/2019.
Dane te mogą Państwo aktualizować i uzupełniać przez cały czas  trwania umowy.


W jakim celu przetwarzamy Państwa dane?

Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka przetwarzane są w celu: kontaktowania się               z Państwem w sytuacjach tego wymagających, weryfikacji Państwa tożsamości gdy kontaktujecie się z nami, w celach  rekrutacji, sporządzania umów na usługi przedszkolne i realizacji zadań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych. 

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Państwa danych osobowych jest konieczne do zawarcia z Państwem umowy.         W przypadku niewyrażenia zgody na udostępnienie danych osobowych nie będzie to możliwe. 
Postanowienia umowy obligują Państwa do aktualizacji danych podanych w trakcie podpisania umowy. W przypadku zmiany np. adresu, nr telefonu brak aktualizacji może spowodować utrudniony kontakt z Państwem w sytuacjach tego wymagających.








Czy możemy przekazywać Państwa dane osobowe?

Nie przekazujemy Państwa danych osobowych żadnym podmiotom jak i osobom trzecim               za wyjątkiem:
- organów publicznych ( policja, prokuratura, Urząd Miasta, Kuratorium Oświaty itp.)
jeśli wystąpią do nas o Państwa dane na podstawie przepisów prawa                                                      -podmiotów działających na nasze zlecenie i na naszą rzecz, które przetwarzają Państwa dane           w naszym imieniu i na nasze potrzeby tylko za Państwa zgodą.

Jakie przysługują Państwu prawa w związku z przetwarzaniem danych?

Zgodnie z przepisami mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania bądź też usunięcia, a także ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych. Mają również Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Dane osobowe Pani/Pana oraz Państwa dziecka będą przechowywane przez okres niezbędny             do realizacji procesu edukacji, a po tym okresie dla celów archiwalnych w czasie i zakresie jaki  wymagany jest przez przepisy prawa.

Zautomatyzowanie podejmowania decyzji

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.






