KLAUZULA RODO
CO TO JEST RODO?
RODO jest unijnym prawem regulującym zasady ochrony danych osobowych, które stosujemy od 25 maja 2018 r. Od tego dnia nasza
firma przestrzega zasad określonych w RODO.
Pełna nazwa RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE.
KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?
Administratorem Paostwa danych osobowych jest FILOMATA sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Bojkowskiej 20a. Nasze dane
kontaktowe: tel. 32 270 76 65, email: info@filomata.com.pl.
Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeostwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie
z przepisami prawa.
Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych – Adama Klimowskiego, dane kontaktowe: e-mail: kontakt@dpo24.pl
W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?
Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a, b, c, e oraz art. 9 ust. 2 pkt. b, h
Rozporządzenia.
Dane osobowe dzieci, rodziców lub opiekunów prawnych, osób upoważnionych do odbioru dzieci są przetwarzane w celach
związanych z realizacją zadao oświatowych: dydaktycznych, wychowawczych i opiekuoczych przez Administratora, w szczególności
w celu:
 rekrutacji do przedszkola;
 ewidencji dzieci;
 rozliczeniowych;
 sprawozdawczych.
JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAD DANE?
Dane będziemy wykorzystywad przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów.
W zależności od podstawy prawnej będzie to:
 czas trwania stosunku będącego podstawą uczęszczania dziecka do placówki Administratora oraz czas, w którym przepisy prawa
nakazują nam przechowywad dane,
 czas po którym przedawnią się roszczenia związane z zawarciem umowy z Administratorem,
 czas do momentu wycofania zgody.
JAKIE MAJĄ PAOSTWO PRAWA?
Mogą Paostwo złożyd do naszej firmy wniosek o:
 dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych),
 sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe,
 przeniesienie danych, w przypadkach określonych w RODO,
 usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych.
Mają Paostwo także prawo wnieśd skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Paostwo, że przetwarzanie
Paostwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia, rodzicom (prawnym
opiekunom) przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodnośd z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Podanie przez rodziców (prawnych opiekunów) danych osobowych dziecka jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania
danych dziecka jest uniemożliwienie działalności statutowej wobec Paostwa dziecka.
KOMU PRZEKAZUJEMY PAOSTWA DANE?
Dostęp do danych będą miały wyłącznie upoważnieni przez Administratora pracownicy. Z zachowaniem wszelkich gwarancji
bezpieczeostwa danych, Paostwa dane możemy przekazad – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym
podmiotom, w tym:

 podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi
doradcze;
 innym administratorom, np. ubezpieczycielom, ZUS, organom nadzorczym.
Dane Paostwa i paostwa dzieci nie będą przekazywane do paostw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż
kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein). Dane Paostwa dzieci nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i nie będą profilowane.
JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAD W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?
Nasza firma wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Paostwo skontaktowad się za pośrednictwem poczty
elektronicznej: kontakt@dpo24.pl.

