REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
OBOWIĄZUJĄCY W PRZEDSZKOLU NIEPUBLICZNYM
„PAŁACYK”
Szanowni Państwo,
Poufność Państwa oraz Państwa dzieci danych osobowych, a także ich bezpieczeństwo
są dla nas priorytetem. Zapewniamy, że zawsze dokładaliśmy i będziemy dokładać
wszelkich starań, aby zapewnić maksymalną ochronę Państwa danych poprzez
stosowanie odpowiednich zabezpieczeń. Jesteśmy odpowiedzialni za zapewnienie
bezpieczeństwa Państwa danych osobowych, sposób ich wykorzystywania zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
Niniejszy Regulamin służy poinformowaniu Państwa o celu, zakresie i kategoriach
przetwarzania ich danych osobowych, czasie przetwarzania danych oraz
o przysługujących im prawach, zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018 r.
Rozporządzeniem 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 (zwany RODO).
ADMINISTRATOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Niepubliczne „Pałacyk”
z siedzibą: 40-066 Katowice, ul. Mikołowska 26.
KATEGORIE ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do
zidentyfikowania osoby fizycznej, jeżeli jej tożsamość można określić bezpośrednio lub
pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub
kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe,
ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiającą
określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub
działań.
Dane wrażliwe - dane o pochodzeniu rasowym lub etnicznym, poglądach politycznych,
przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności wyznaniowej, partyjnej lub
związkowej, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub
życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów
karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub
administracyjnym.
Administrator danych (ADO) – organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba,
decydujące o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.
Przetwarzanie danych - jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie
jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przeglądanie, wykorzystywanie,
opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie.

Zgoda osoby, której dane dotyczą – oświadczenie woli, którego treścią jest zgoda na
przetwarzanie danych osobowych tego, kto składa oświadczenie. Zgoda nie może być
domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści. Zgoda może być
odwołana w każdym czasie.
PRAWA OSÓB W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH
Na każdym etapie przetwarzania przez nas danych, mają Państwo prawo do:






dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie
przetwarzanych przez nas danych oraz uzyskania kopii tych danych,
modyfikacji i poprawienia swoich danych,
całkowitego usunięcia swoich danych (prawo do bycia zapomnianym), jeżeli nie
będą zachodziły inne przeciwwskazania prawne,
niepodlegania automatycznym decyzjom opartym na profilowaniu,
wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzanych danych osobowych
(w tym wycofania zgody).
ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

1. Wszystkie dane osobowe w PN „Pałacyk” przetwarzane są zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
2. W stosunku do osob, ktorych dane osobowe są przetwarzane zostaje spełniony
obowiązek informacyjny wynikający z przepisow RODO.
3. Zebrane dane osobowe przetwarzane są dla oznaczonych i zgodnych z prawem
celow i nie będą poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi
celami.
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z zasadami dotyczącej
merytorycznej poprawnosci oraz adekwatnie do celow w jakich zostały zebrane.
5. Dane osobowe przetwarzane będą nie dłuzej niz jest to niezbędne do osiągnięcia
celu ich przetwarzania.
6. PN „Pałacyk” zapewnia zasady: poufnosci, integralnosci oraz rozliczalnosci
przetwarzanych danych osobowych.
7. Przetwarzane dane osobowe nie mogą byc udostępniane bez zgody osob, ktorych
dane dotyczą, chyba ze udostępnia się te dane osobom, ktorych dane dotyczą,
osobom upowaznionym do przetwarzania danych osobowych, podmiotom
ktorym przekazano dane na podstawie umowy powierzenia oraz organom
panstwowym lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym
postępowaniem.
8. Przetwarzanie danych osobowych w PN „Pałacyk” odbywa się zarowno
w systemach informatycznych, jak i w formie tradycyjnej: kartotekach,
skorowidzach, księgach, wykazach i innych zbiorach ewidencyjnych.
9. Wszystkim osobom, ktorych dane są przetwarzane przysługuje prawo do ochrony
danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich
uaktualniania, usunięcia jak rowniez do uzyskiwania wszystkich informacji
o przysługujących im prawach.
DODATKOWE INFORMACJE
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych określa
Procedura Polityki Bezpieczeństwa i Ochrony Danych Osobowych obowiązująca
w Przedszkolu Niepublicznym „Pałacyk”.

