KARTA ZGŁOSZENIA DO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA "KRAINA ODKRYWCY"
Imię rodzica/opiekuna
Nazwisko rodzica/opiekuna
Telefon kontaktowy
Adres e-mail
Miasto zamieszkania
Preferowana placówka
Alternatywna placówka
Preferowane godziny korzystania
z placówki
Data od kiedy dziecko mogłoby
chodzić do placówki
Wiek dziecka, dzieci
Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 jako: „RODO”) informujemy:
1.
Administrator danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych podanych przez Państwa w związku z prowadzeniem postępowania
rekrutacyjnego jest Grzegorz Jasiński - adres do korespondencji ul. Bronowicka 86/2, 30-091 Kraków, NIP: 7342922019, tel. kontaktowy: +48 12 633
33 67, adres e-mail: biuro@krainaodkrywcy.pl
2.
Cele, podstawa i rodzaj przetwarzanych danych osobowych.
Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych
●
z prowadzeniem postępowania rekrutacyjnego.
Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a to art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
●
zgodnie z którym przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a to art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
●
zgodnie z którym przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.
Ponadto, podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązującego przepisu prawa, a to art. 6 ust. 1 lit. f)
●
RODO, zgodnie z którym przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora (np. w związku z roszczeniami prawnymi).
Administrator przetwarza dane osobowe w postaci: imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail, miasta zamieszkania, wieku dziecka,
●
preferowanej i alternatywnej placówki, preferowanych godzin korzystania z placówki, daty od kiedy dziecko mogłoby chodzić do placówki.
3.
Informacje o odbiorcach danych osobowych. Dane mogą być przekazywane przez nas podmiotom trzecim wykonującym zadania publiczne w
zakresie i celu wynikającym z przepisów prawa, podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, podmiotom świadczącym usługi związane z
obsługą księgową, prawną, utrzymaniem systemu teleinformatycznego.
4.
Zasady przetwarzania danych osobowych. Administrator przetwarza dane osobowe z uwzględnieniem zasad: zgodności z prawem, rzetelności,
przejrzystości, ograniczenia celu, minimalizacji danych, prawidłowości, ograniczenia przechowywania, integralności i poufności, a także rozliczalności.
Czas przetwarzania danych osobowych. Administrator przetwarza dane osobowe przez czas niezbędny do przeprowadzenia postępowania
5.
rekrutacyjnego.
6.
Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych. Dane nie będą poddane zautomatyzowanemu procesowi przetwarzania, ani profilowaniu.
7.
Prawa osób, których dane dotyczą. Przysługuje Państwu prawo do: dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, przenoszenia, cofnięcia zgody w
dowolnym momencie jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda.
8.
Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich. Dane osobowe nie będą przekazane do państw trzecich.

______________________________
Podpis Rodzica / Opiekuna prawnego
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