Szanowny Rodzicu, Opiekunie Prawny

W związku ze zmianami w zakresie ochrony prywatności chcielibyśmy przypomnieć cele
i zasady na jakich przetwarzamy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka.
Kto przetwarza dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka?
1. Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Nr 1 z Oddziałem Integracyjnym
„Promyczek” w Czerwionce - Leszczynach.
2. Dane Inspektora Danych Osobowych: Grzegorz Sikora e-mail: iod@pionier-szkolenia.pl
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Przypominamy, że podane dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków
prawnych ciążących na Przedszkolu, a w zakresie w jakim podanie danych osobowych
jest
dobrowolne
–
na
podstawie
wyrażonej
przez
Państwa
zgody.
Dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka będą przetwarzane również w środowisku
informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane
i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów
informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian
w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami
i atakami.
Jakie mają Państwo prawa?
Dzięki zmianom w przepisach możecie Państwo:
 wiedzieć, jakie dane przetwarzamy i co z nimi robimy,
 poprawiać dane, gdyby znaleźli Państwo w nich błędy,
 przenieść dane tam, gdzie będziecie Państwo chcieli, o ile będzie to technicznie możliwe.
Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza Państwa
prawa – powiedzcie nam o tym. Staramy się reagować na Państwa uwagi i sugestie,
wyjaśniać Państwa wątpliwości.
Komu udostępniamy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka?
Przedszkole nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych Państwa i Państwa Dziecka,
za wyjątkiem sytuacji, w których posiada ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie
podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do realizowanie zadań Przedszkola,
np. innym administratorom obsługującym systemy teleinformatyczne Przedszkola.
Jak długo przechowujemy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka?
Przedszkole przechowuje dane osobowe przez okres ustalony na podstawie przepisów
archiwalnych, a w przypadku danych osobowych podanych dobrowolnie – do czasu
wycofania Państwa zgody, lecz nie dłużej niż przez okres ustalony na podstawie przepisów
archiwalnych.

Jak mogą się Państwo z nami skontaktować?
3. Przedszkole wyznaczyło inspektora ochrony danych osobowych, z którym mogą się
Państwo skontaktować w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych:
Grzegorz Sikora; e-mail: iod@pionier-szkolenia.pl
4. Dyrektor Przedszkola nr
1 „Promyczek” w Leszczynach
o przetwarzaniu danych osobowych, są to dane dotyczące:

informuje

Państwa

Imię i Nazwisko, data i miejsce urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, imiona
i nazwiska rodziców, adres poczty elektronicznej oraz nr kontaktowy do rodziców –
zgodnie z art. 151 Ustawy Prawo Oświatowe z dnia Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949, 2203, oraz
na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 6 pkt. a) Rozporządzenia Unijnego RODO
2016/679.
Stan zdrowia dziecka zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7
września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające
działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Dz.U. 2017 poz. 1743
oraz art. 68 ust. 1 Ustawa Prawo Oświatowe z dnia Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949, 2203.
Dane osobowe dziecka wynikające z działalności placówki są rejestrowane w bazach
Systemu Informacji Oświatowej zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie
informacji oświatowej. Dz.U. 2011 nr 139 poz. 814
5. Zgodnie z obowiązkiem prawnym wynikającym z Ustawy Prawo Oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949, 2203), Ustawy system informacji oświatowej (Dz. U. z 2017
r. poz.2159, 2203) Ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.
zm.), dane mogą zostać przekazane do nadrzędnych jednostek, którym podległa jest
placówka oraz innych podmiotów, w tym do: Jednostki Samorządu Terytorialnego,
Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty, Poradni PsychologicznoPedagogicznej.
6. Zgodnie z przysługującym Państwu prawem wynikającym z art. 16-22 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
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Przysługuje państwu prawo do:
Bycia poinformowanym o operacjach przetwarzania, prawa do dostępu do swoich danych
osobowych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do
ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do
sprzeciwu.
7. Jeśli nie zgadzają się Państwo z polityką ochrony danych osobowych prowadzoną przez
placówkę przysługuje Państwu prawo złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
8. Dane osobowe przetwarzane przez placówkę będą przetwarzane przez okres dłuższy niż
5 lat zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach.

