INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z treścią przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (zwane dalej: RODO), informujemy Państwa, że
1) administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Przedszkole Niepubliczne
„Tęczowa Kraina” jest EJDI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Środzie
Wielkopolskiej (63-000) przy ul. Berwińskiego 1, e-mail: biuro@ejdi.pl,
2) dane osobowe rodziców (opiekunów prawnych) oraz dane osobowe dziecka będą
przetwarzane w celu realizacji umowy w sprawie korzystania z usług Przedszkola
Niepublicznego „Tęczowa Kraina” i wynikających z niej obowiązków, dane osobowe
pobrane przy użyciu formularza kontaktowego przetwarzane są w celu przesyłania
wiadomości tą drogą,
3) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
a) w zakresie danych osobowych rodziców (opiekunów prawnych) art. 6 ust. 1 lit. b
RODO,
b) w zakresie danych osobowych dziecka art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
c) w zakresie danych pobranych przy użycia formularza kontaktowego art. 6 ust. 1 lit. a
RODO.
4) w związku z umową przetwarzane będą następujące kategorie danych: dane kontaktowe,
dane dotyczące dziecka,
5) dane osobowe rodziców (opiekunów prawnych) oraz dane osobowe dziecka będą
przetwarzane i przechowywane do czasu zakończenia realizacji umowy i wynikających
z niej obowiązków, a następnie po tym okresie będą przetwarzane wyłącznie do celów
finansowo – księgowych i podatkowych lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
przez okres wymagany do wygaśnięcia zobowiązań podatkowych i cywilnych,
6) dane osobowe pobrane przy użycia formularza kontaktowego przetwarzane będą do czasu
wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
7) dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom,
8) dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza teren Europejskiego Obszaru
Gospodarczego),
9) Administrator danych zapewnia, że wszystkim osobom, których danych osobowe są
przetwarzane, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO, tj.:
a) prawo dostępu do danych osobowych,
b) prawo sprostowania danych osobowych,
c) prawo usunięcia danych osobowych,
d) prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) prawo przenoszenia danych osobowych,
f) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
g) w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody na
przetwarzanie danych – prawo do jej wycofania,
10) w związku z realizacją umowy w sprawie korzystania z usług Przedszkola Niepublicznego
„Tęczowa Kraina” nie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego
przetwarzania, jako że prawo to przysługuje osobom, których dane osobowe przetwarzane są
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e i f RODO,

11) skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce
do momentu wycofania zgody,
12) dane osobowe rodziców (opiekunów prawnych) oraz dane osobowe dziecka wskazano
w treści umowy w sprawie korzystania z usług Przedszkola Niepublicznego „Tęczowa
Kraina” oraz w treści karty zgłoszeniowej,
13) podanie danych osobowych rodziców (opiekunów prawnych) oraz danych osobowych
dziecka jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem realizacji umowy,
14) konsekwencją niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka w celu
realizacji umowy będzie brak możliwości świadczenia usług określonych w umowie,
15) konsekwencją niewyrażenia zgody na przetwarzania danych pobieranych przy użyciu
formularza kontaktowego będzie brak możliwości wysyłania wiadomości tą drogą,
16) konsekwencją niewyrażenia zgody na zamieszczenie zdjęć dziecka na stronie internetowej
Przedszkola Niepublicznego „Tęczowa Kraina” będzie brak publikacji tych zdjęć,
17) wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć drogą poczty
elektronicznej na adres mailowy podany w pkt. 1,
18) dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.

