INFORMACJA O ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
przez PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE KRAINA DZIECKA w IGNATKACH - OSIEDLU
1.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Kraina Dziecka Opieka Dzienna Nad
Dziećmi Agnieszka Sobolewska, reprezentowana przez Dyrektora – Agnieszkę Sobolewską, dalej
zwaną „Administratorem”.
Administrator informuje, iż:
2.
Dane osobowe są przetwarzane, w szczególności w celu Wspomagania i ukierunkowania
indywidualnego rozwój dziecka poprzez dostosowanie treści, metod i organizacji pracy
wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka poprzez:
1) zapewnienie opieki, wychowania i uczenia się w atmosferze bezpieczeństwa;
2) tworzenie warunków, umożliwiających dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej;
3) pełnienie wobec rodziców funkcji doradczej i wspierającej działania wychowawcze.
3.
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych – art. 6 ust. 1 pkt c RODO1 w zw. z:
Ustawą z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) oraz aktów wykonawczych do
ustawy w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego
4.
Informacja o odbiorcach danych osobowych:
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do:
- Urzędu Gminy w Juchnowcu Kościelnym,
- Systemu Informacji Oświatowej prowadzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej,
- Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
- firmy ubezpieczeniowej.
5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
6.
Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane: niezbędny, wynikający z
przepisów prawa.
7.
Informujemy, iż mają Państwo prawo do:
1)
dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania,
2)
wniesienia skargi do organu nadzorczego,
3)
pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych ze względu
na Państwa szczególną sytuację;
4)
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, gdy Administrator zamierza je
przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu
administratorowi danych;
5)
uzyskania wyczerpującej informacji dotyczącej:
a)
występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,
b)
celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
c)
stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;
d)
ewentualnym źródle pozyskania danych;
e)
udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach
odbiorców, którym dane te są udostępniane.
8.
Informujemy, iż:
1)
podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe.
2)
Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
Zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji jest proces, w wyniku którego decyzja zostaje wydana bez
ludzkiej ingerencji w jej podejmowanie. Za jego przykład można podać elektroniczne metody rekrutacji bez
interwencji ludzkiej.
Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na
wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej.
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RODO - 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych).

