
Opoczno, dn. ………………….. 

W związku z wejściem w życie z 25 maja 2018 roku przepisów 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. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) - dalej: „RODO”

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 RODO informujemy, że:

1. Administratorem Danych Osobowych jest pani Karolina Urbańczyk - dyrektor
Artystycznego  Niepublicznego  Przedszkola  z  Oddziałem Integracyjnym „Tygrysek
Plus” w Opocznie, ul. Partyzantów 65, 26-300 Opoczno. Dane kontaktowe:  tel.  44
617 23 58 tel. 790-815-428, e-mail: przedszkole-tygrysekplus@wp.pl 

2. Podstawą  prawną  przetwarzania  Państwa  danych  osobowych  jest  Ustawa  z
dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i
2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292).

3. Dane będą przetwarzane przez czas rekrutacji a w przypadku przyjęcia dziecka
do przedszkola i podpisania umowy z naszą placówką - przez czas obowiązywania
wymienionej umowy. Usunięcie danych z bazy nastąpi:

a) jeżeli rekrutacja zakończy się wynikiem negatywnym - w ciągu 6 miesięcy,  

b) jeżeli rekrutacja zakończy się wynikiem pozytywnym i zostanie zawarta umowa – 
w ciągu 6 miesięcy od chwili wygaśnięcia umowy.

4. W przypadku jeśli  rekrutacja  zakończy się  wynikiem pozytywnym Państwa
dane  zostaną  przekazane  do  zewnętrznej  firmy  -  Przedsiębiorstwo  Usługowe
„Bilanser” – Sylwia Knul, ul Kwiatowa 40/15, 26-300 w Opocznie w celu dokonania
niezbędnych rozliczeń i sporządzenia faktur.
5. Państwa  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państwa  trzeciego  /
organizacji międzynarodowej.

6. Macie Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz
do  ich  sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania  lub  prawo  do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych –
na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO.

7. W każdej  chwili możecie  Państwo wnieść  skargę  do  organu  nadzorczego  –
Prezesa  UODO,  jeżeli  uznacie,  że  Państwa  dane  przetwarzane  są  niezgodnie  z
prawem.

8. Uzyskane za zgodą Państwa dane osobowe - zarówno dzieci jak i rodziców są
niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz ewentualnego zawarcia umowy

z placówką.

Potwierdzam przyjęcie do wiadomości i pełne zrozumienie powyższych informacji.

              …………………………………
        podpis rodziców/opiekunów prawnych
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