Klauzula informacyjna dla wolontariusza
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) informujemy, że:
Administrator danych
Administratorem danych osobowych jest Przedszkole nr 47 Leśna Pętelka, ul. Maciejewicza 9 81-189 Gdynia
tel. 58 625-92-34; e-mail: przedszkole@p47.edu.gdynia.pl
Inspektor ochrony danych
We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z
naszym Inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod.edu@gdynia.pl
Cel przetwarzania
Celem zbierania danych jest organizacja świadczenia pracy na zasadach wolontariatu.
Podstawa przetwarzania danych
Dane osobowe są przetwarzane:
 zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych na podstawie ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy z dnia 13 maja
2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym w celu wypełnienia
obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
 zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w przypadku dobrowolnego
podania innych danych niż wynikające z przepisów prawa, podstawą przetwarzania jest zgoda osoby,
której dane dotyczą.
Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie
przez okres 6 lat, w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
Odbiorcy danych
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy
przepisów prawa oraz podmioty, które świadczą nam usługi i w naszym imieniu przetwarzają dane tj. Centrum
Usług dla Przedszkoli i Szkół w Gdyni.
Prawa osób
Ma Pani/Pan prawo do ochrony swoich danych osobowych, do dostępu do nich, uzyskania ich kopii,
sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub e-mail:
kancelaria@uodo.gov.pl
W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody ma Pani/Pan dodatkowo prawo do cofnięcia tej
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz ich usunięcia. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania
żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak
możliwości przetwarzania przez nas tych danych.
Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do podjęcia świadczenia pracy
na zasadach wolontariatu.

