Kraków 24.05.2018
RODO - obowiązek informacyjny
Szanowni Państwo
Uprzejmie informujemy, iż Niepubliczne Przedszkole „Arka Noego” z siedzibą:
30-619 Kraków, ul. Turniejowa 73/43 przetwarza Państwa dane osobowe:
1. Administratorem danych osobowych (dalej: Administrator) jest: Niepubliczne
Przedszkole „Arka Noego” z siedzibą: 30-619 Kraków, ul. Turniejowa 73/43.
a. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty
tradycyjnej na adres: siedziby lub e-mail: biuro@arkanoegoprzedszkole.pl.
b. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 RODO,
gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków.
 osoba, której dane dotyczą wyraziła na to zgodę;
 jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej
zawarciem;
 jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego;
 jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane
dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
 jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora
polegają na świadczeniu usług na podstawie statutu przedszkola i wpisu
do ewidencji Prezydenta Miasta Krakowa.
c. Administrator nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały
zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem.
d. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w
celu dostarczania klientom Administratora kompleksowej informacji
gospodarczej w ramach oferowanych przez Administratora usług, w celu
prowadzenia działalności gospodarczej i statutowej zgodnie z przepisami
prawa (np. księgowość) jak również w celach statystycznych. Administrator
przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane
przez źródła publicznie - tj. dostępne na stronach www oraz rejestry
urzędowe (KRS, REGON itp.) oraz w zakresie, w jakim nam je Państwo
przekazali.
2. Zakres przetwarzanych danych osobowych:
a. Dzienne formy opieki i edukacji – przedszkole:
Imię, nazwisko, nr dowodu osobistego, pesel, adres zamieszkania, miejsce
pracy, informacje o członkach rodzony, telefon, mail – dotyczy rodzica,
opiekuna prawnego. Imię, nazwisko, pesel, adres zamieszkania, miejsce
i data urodzenia, posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności, informacje
o stanie zdrowia – dotyczy dziecka.
b. Zajęcia organizowane przez podmioty gospodarcze, osoby fizyczne lub
jednostki samorządu terytorialnego:
Imię, nazwisko lub nazwa podmiotu, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres
siedziby, NIP, REGON, KRS

3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje
Pani/Panu prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
4. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej,
technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym
czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym
ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi
obowiązującymi przepisami.

