
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art, !3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] 201,6l679 z dr-ria 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony osób fizyczr-rychw związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sPrawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (4,5,2016 L 1I9/3B

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuię, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Nr 11 "Nefrytowy Zakątek", PrzY

ul. NeĘltowa 14, 05-500 Piaseczno kontakt z administratorem możliwy jest pod nr telefonu

4)

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresen email rodoanka@gmail.conl

Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 Iit, a, b, c, d,e, f ogólnego

rozpoyządzenie j/w o ochronie danych w ce]u realizacji zadań statutowych i ustawowYch Placówki.

Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacjt działa|ności jednostki Pana/Pani dar-re

osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: ilrnym, współpracującym z

placówką podmiotom, w tym: dostawcom usług technicznych, organizacyjnych i PrawnYch,

urnożliwiającym prawidłowe zarządzanie jednostką oraz realizację zadari statutowych i ustawowYch.

Dane te powierzane są tla podstawie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5] Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względórv PodatkowYch

przetwarzane będą przez 5lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którYm Powstał

obowiązek podatkowy. ponadto Pana/Pani dane przechowywane będą na czas zawartych umów oraz

zgodnie z terminem udzielonej gwarancji lub/i rękojmi wynikającej Z umowy. ]eżeli dalle

przetwarzane są na podstawie wydanej zgody - do momentu cofnięcia zgody bądź upływu czasu lla

jaki została udzielona. W pozostałym zakresie okres przechowywania Pana/Parri danych okreŚlają

przepisy prawa oraz instrukcja kancelaryjna stosowalra w jednostce,

6] posiada pan/pani prawo do: żądania ocl administratora dostępu do danych osobowYch, Prawo do ich

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sPrzeciwu wobec

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody, w przypadku, gdy

podstawą przerwarzania była wydana zgoda.

7) przysługuje panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu OchronY

Danych.

B] podanie danych osobowych jest dobrowolne, w przypadku udzie]enia zgody, w pozostałYch

przypadkach wynika z obowiązujących przepisów prawa.

2)

3)


