Ankieta zgłoszeniowa Katolickie Przedszkole Niepubliczne „Akademia Pana Boga”
1.za Pana/Pani zgodą, Pana/Pani dane osobowe lub dane osobowe dotyczące dziecka mogą być
przetwarzane w celach każdorazowo wskazanych w klauzuli zgody, np. w celu ustalenia potrzeb
żywieniowych lub innych preferencji dziecka na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub w przypadku
danych o stanie zdrowia lub innych szczególnych kategorii danych osobowych na podstawie art. 9 ust.
2 lit.
a) RODO. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższych celach w przypadku
danych osobowych dziecka jest potrzebne w celu zapewnienia bezpiecznego uczęszczania dziecka do
Katolickiego Przedszkola Niepublicznego „Akademia Pana Boga”.
2. Przedszkole może ujawnić Pana/Pani dane osobowe lub dane osobowe dotyczące dziecka
………………………………………………………………………………………………….., wyłącznie w celach związanych z
prowadzonymi przez tych odbiorców danych statystykami, nadzorem, ewaluacją realizowanych
działań oświatowych lub wykonywania obowiązków prawnych nałożonych na tych odbiorców
przepisami prawa. Przedszkole może również ujawniać te dane osobowe podmiotom świadczącym na
jego rzecz usługi prawne, usługi IT, księgowe, pocztowe, kurierskie, drukarskie.
3. Pana/Pani dane osobowe oraz dane osobowe dotyczące dziecka będą przechowywane przez okres
niezbędny do wykonania umowy, który co do zasady odpowiada okresowi uczęszczania dziecka do
Katolickiego Przedszkola Niepublicznego „Akademia Pana Boga” po czym dane będą przechowywane
przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych lub przez okres wymagany
przepisami prawa, np. przepisami Prawa oświatowego.
4. W granicach określonych przepisami prawa przysługuje Panu/Pani prawo żądania:
a) dostępu do treści swoich danych osobowych oraz danych osobowych dziecka,
a) ich sprostowania,
b) ich usunięcia,
c) ograniczenia przetwarzania,
d) przenoszenia danych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym
nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi
danych lub zażądać, aby Przedszkole przesłało je do innego administratora. Jednakże Przedszkole
zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych
osobowych przysługuje Panu/Pani tylko co do tych danych, które Przedszkole przetwarza na
podstawie umowy z Panem/Panią lub na podstawie Pana/Pani zgody.
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na uzasadnionym prawnie
interesie Przedszkola.
W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie Pana/Pani zgody może Pan/Pani cofnąć
zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań i ich
przekazanie na adres e-mail:
przem.pa@interia.pl
6. Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych przez Przedszkole narusza
przepisy RODO.
•

7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji ( zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych).
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