KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach
projektu „ Piękna Nasza Polska Cała”
realizowanego w
Przedszkole Nr 3 „Wyspa Skarbów” w Raszynie,
ul. Poniatowskiego 18, 05-090 Raszyn
Zgodnie z art. 13 ust.1 -2 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
(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) – dalej zwane RODO

Mając świadomość, jak ważnym aspektem dla każdego z nas jest zachowanie prywatności, a tym
samym wiedza, czy nasze dane osobowe, są skutecznie chronione i kto tak naprawdę je przetwarza
oraz w jakim celu – przedstawiamy do zapoznania poniższą klauzule informacyjną i prosimy byś po
zapoznaniu wyraził swoją nieprzymuszoną zgodę na przetwarzanie Twoich danych i Twojego
dziecka przez naszą placówkę:
Jednocześnie zapewniamy ,że :





Nie wykorzystujemy danych osobowych w celach innych niż przewidziane przepisami prawa,
Nie sprzedajemy powierzonych nam danych osobowych jakimkolwiek podmiotom
Przetwarzamy dane tylko w niezbędnym zakresie i dbamy o ich bezpieczeństwo
Wszelkie dane są odpowiednio zabezpieczone, a do ich przetwarzania mają dostęp
wyłącznie pracownicy placówki i firmy z których usług korzystamy posiadający stosowne
upoważnienie Administratora danych

Celem klauzuli jest wyjaśnienie w możliwie przystępny sposób dlaczego potrzebujemy danych
osobowych, o które się zwracamy i poinformowanie o przysługujących Panu/Pani prawach do
rozporządzania nimi.
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych jest :
Przedszkole Nr 3 „Wyspa Skarbów” w Raszynie
Adres siedziby : ul. Poniatowskiego 18, 05-090 Raszyn
Telefon : (22) 102-99-09 ; mail: sekretariat.p3@raszyn.pl
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Nadzór nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych związanych z procesem organizacji
pracy i funkcjonowaniem placówki pełni Robert Kozłowski-Inspektor Ochrony Danych (IOD),
z którym można uzyskać kontakt pod adresem mail: iod@cdkp.pl oraz tel. GSM: 604 362 559

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe będą przetwarzane w poniższych celach :

Cel przetwarzania \kategoria danych

Podstawa prawna przetwarzania

Realizacja założeń i zadań w projekcie
Przetwarzanie danych osobowych uczestników
projektu i osoby towarzyszące w zakresie
poniższych celów szczegółowych:

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO
Przetwarzanie danych osobowych z kategorii –
zwykłe , jest oparte o wyrażoną zgodę osoby,
której dane dotyczą / w przypadku dziecka –
zgody udzielonej przez opiekunów prawnych /

+ Realizacja wybranych zadań projektowych
edukacyjno-ruchowych
+ Wystawienie imiennych certyfikatów dla
uczestników / dzieci /
+ Realizacja działań w zakresie marketingu na rzecz
projektu w czasie trwania i po jego zakończeniu
+ Anonimizacja danych w zakresie prowadzenie
statystyki projektu
+ Publikacja wizerunku dziecka na internetowym
portalu społecznościowym / fan_page projektu
FB/
+ Publikacja prac i rozwiązań zadań z projektu na
lokalnej tablicy działań edukacyjnych grupy

Zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt. a) RODO
Przetwarzanie danych osobowych z kategorii –
zwykłe , jest oparte o wyrażoną zgodę osoby,
której dane dotyczą / w przypadku dziecka –
zgody udzielonej przez opiekunów prawnych /

Kategoria danych –zwykłych :
+ imię i nazwisko dziecka
+ dane kontaktowe i teleadresowe
w tym e-mail placówki dziecka
+ nazwa grupy do której uczęszcza dziecko
+ adres placówki realizującej projekt
Kategoria danych –wrażliwych :
+ wizerunek dziecka utrwalony na zdjęciach i
wizyjnym materiale cyfrowym

POZYSKIWANIE DANYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ
Administrator danych nie pozyskuje danych osobowych z żadnych źródeł zewnętrznych .
KOMU DANE BĘDĄ UDOSTEPNIANE ( ODBIORCY DANYCH )




Dostęp do wskazanych w Klauzuli Informacyjnej danych osobowych przetwarzanych w
placówce będą mieli wyłącznie pracownicy upoważnieni przez Administratora danych i
tylko w zakresie niezbędnych do wykonywania obowiązków służbowych na zajmowanym
stanowisku.
Odbiorcami danych osobowych będzie podmiot koordynujący projekt – Ludmiła
Fabiszewska, Przedszkole Nr 2 w Aleksandrowie Łódzkim) uprawniona do żądania
dostępu lub otrzymania danych osobowych jedynie na podstawie zawartej umowy
powierzenia przetwarzania danych zawartej przez Administratora placówki .

INFORMACJA O PROFILOWANIU I PRZEKAZYWANIU DANYCH POZA OBSZAR EOG
Administrator danych zapewnia, że nie dokonuje profilowania przetwarzanych danych z
wykorzystaniem metod zautomatyzowanych i nie przekazuje , w tym nie przesyła danych
przetwarzanych, jakie pozyskał na mocy niniejszej Klauzuli Informacyjnej i wyrażonej zgody poza
obszar EOG
OKRES PRZETWARZANIA I PRZECHOWYWANIA DANYCH
Dane osobowe będą przetwarzane przez cały okres trwania projekt tj. do czerwca 2020 r. , a po jego
zakończeniu n nie dłużej niż 12 miesięcy czasu ewaluacji po którym zostaną usunięte w sposób
skuteczny przez Koordynatora Projektu i nasza placówkę.
PRAWO DOSTĘPU i POZOSTAŁE PRAWA
Zgodnie z RODO informujemy, że posiadasz prawo dostępu do treści podanych danych oraz prawo
do ich sprostowania jeśli stwierdzisz, że są nieprawidłowe. Możesz prosić o usunięcie lub
ograniczenie przetwarzanych przez nas Twoich danych na które wyraziłeś zgodę, ale pamiętaj że
skorzystanie z tego prawa może w sposób skuteczny uniemożliwić nam wykonanie części lub w
całości zobowiązań wynikających z zawartej między nami Umowy na świadczenie usług w naszej
placówce. Masz prawo wyrażoną zgodę wycofać w dowolnym momencie w tak samo łatwy sposób
i w formie, jak ją udzieliłeś, ale miej świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z
prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
PRAWO DO SKARGI
Jeśli uważasz, że Twoje prawa do ochrony danych osobowych są chronione nie wystarczająco lub
uznasz, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Twojego dziecka lub Twoje narusza
przepisy RODO, masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego dotyczącej ochrony
danych osobowych, Urzędu Ochrony Danych Osobowych swoją siedzibę posiada w Warszawie ul.
Stawki 2 00-193 Warszawa. W tym celu możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony
Danych w celu uzyskania bezpłatnej porady lub wyjaśnienia.

…………………………………………………………………………
/ imię i nazwisko dziecka /

ZGODA
dotycząca przetwarzania danych osobowych
kategorii zwykłe (art.6 pkt.1 lit. a RODO)

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych zebranych na
podstawie art.6 ust. 1 pkt. a) w zakresie określonym Klauzulą Informacyjną, jaka została mi
przedstawiona do wiadomości przez Administratora danych w dniu ………………………… na potrzeby
uczestniczenia mojego dziecka w projekcie „ Piękna Nasza Polska Cała ” realizowanego w placówce
przedszkolnej:
Przedszkole Nr 3 „Wyspa Skarbów” w Raszynie,
ul. Poniatowskiego 18, 05-090 Raszyn
Jestem świadomy(a) , że wyrażoną zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie w tak samo
łatwy sposób i w formie, jak ją udzieliłem. Mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
………………………………………..

……………………………………………….

/ miejsce, data /

/ czytelny podpis opiekuna prawnego dziecka /

ZGODA
dotycząca przetwarzania danych osobowych
kategorii wrażliwe (art.9 pkt.2 lit. a RODO)

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych zebranych na
podstawie art.9 ust. 2 pkt. a) w zakresie określonym Klauzulą Informacyjną, jaka została mi
przedstawiona do wiadomości przez Administratora danych w dniu ………………………… na potrzeby
uczestniczenia mojego dziecka w projekcie „ Piękna Nasza Polska Cała ” realizowanego w placówce
przedszkolnej:
Przedszkole Nr 3 „Wyspa Skarbów” w Raszynie,
ul. Poniatowskiego 18, 05-090 Raszyn
Jestem świadomy(a) , że wyrażoną zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie w tak samo
łatwy sposób i w formie, jak ją udzieliłem. Mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

………………………………………..
/ miejsce, data /

……………………………………………….
/ czytelny podpis opiekuna prawnego dziecka /

