Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych
przez Przedszkole nr 126 w Warszawie
W związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Przedszkole nr 126 „Zaczarowane Podwórko”, 02-786 Warszawa,
ul. Wokalna 1, tel. 22/6434796, email p126@edu.um.warszawa.pl.
2. Jeśli chcesz zapytać o swoje prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych, kontakt z inspektorem ochrony
danych jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej:
e-mail
ursynow.oswiata.iod2@edu.um.warszawa.pl
adres
Przedszkole nr 126 „Zaczarowane Podwórko”, 02-786 Warszawa,
korespondencyjny
ul. Wokalna 1 – z dopiskiem: „Inspektor Ochrony Danych”
3. Głównym celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego, wynikającego
z przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe oraz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty, co stanowi w przepisach RODO podstawę określoną w art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. g).
Administrator może przetwarzać dane jeśli jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej (np. odbiór dziecka z przedszkola, prowadzenie księgi
ewidencji wejść/wyjść, monitoring). Stanowi to art. 6 ust. 1 lit. e) RODO.
W ramach działalności statutowej realizujemy też cele poboczne, w związku z którymi przetwarzamy dane osobowe
(np. wizerunek dziecka, nr telefonu/email rodzica) związane z udziałem w konkursach, działalności promocyjnej lub
integracyjnej oraz informacyjnej. Podstawą przetwarzania danych w tych celach jest zgoda, co stanowi w przepisach
RODO podstawę określoną art. 6 ust. 1 lit. a).
Szczególne kategorie danych dotyczące wychowanków, udostępniane nam na podstawie zgody stanowi art. 9 ust. 2
lit. a) RODO.
4. Tam, gdzie realizujemy swój obowiązek statutowy lub obowiązek nałożony przepisami prawa podanie danych jest
obowiązkowe i wynika z tych przepisów. W przypadku realizacji celów, w których podstawą przetwarzania jest zgoda,
nie wymagamy od Państwa podania danych osobowych. W tym zakresie występuje pełna dobrowolność. Wyrażenie
zgody jest dobrowolne. Jej brak nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami. Wyrażoną zgodę można w każdej chwili
wycofać, ale nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.
5. W związku z przetwarzaniem podanych danych osobowych przysługuje Państwu:
a. prawo dostępu do danych i ich kopii,
b. prawo sprostowania oraz usunięcia danych,
c. prawo ograniczenia przetwarzania danych,
d. prawo do przenoszenia danych,
e. prawo niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
f. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6. Jeśli dane osobowe są przetwarzane w związku z wypełnianiem przez Administratora obowiązku prawnego lub
celem wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, dane
osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami (np. ustawy prawo oświatowe, ustawy o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach). Jeśli dane osobowe są przetwarzanie na podstawie zgody – do czasu jej wycofania.
Administrator może też usunąć dane osobowe wcześniej, jeśli uzna, że skończył się cel przetwarzania tych danych.
7. Odbiorcami podanych danych osobowych mogą być: organ prowadzący Administratora; organy administracji
publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa; uprawnione podmioty obsługi
informatycznej, z którymi Administrator zawarł odpowiednią umowę; społeczność szkolna i pozaszkolna odwiedzająca
stronę www Administratora (wizerunek).
8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

