Klauzula informacyjna dla stron umów cywilno-prawnych oraz i osób
wskazanych do kontaktu
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 realizacja umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy.
Podstawa przetwarzania danych
Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, zgodnie art. 6, ust. 1, lit. b) RODO w związku z
ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie
przez okres 5 pełnych lat kalendarzowych, po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy, chyba że przepisy
przewidują dłuższy okres przechowywania dla tych danych.
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 w zakresie obsługi administracyjnej, kadrowej oraz finansowoksięgowej.
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
Informacja o wymogu podania danych
Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy.

