Poznań, data 25.05.2018 r.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu Danych Osobowych
w Przedszkolu nr 124 „Wesoła Ludwiczka” w Poznaniu
1.
Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych oraz rozpoczęciem stosowania
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 informuję, że Administratorem danych osobowych jest Przedszkole nr 124
„Wesoła Ludwiczka” os. Bohaterów II Wojny Światowej 30 61-386 Poznań.
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest firma TMP s.c. M. Idaszak, T. Stochniałek ul.
Starowiejska 8 61-664 Poznań, e-mail iod@tmpsc.pl
2.
Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka zwane danymi osobowymi, przetwarzane będą w
związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych o którym mowa w
przepisach Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – PRAWO OŚWIATOWE (Dz.U. z 2017r. poz. 59 z późn.
Zmianami
3.
Dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator
zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie obsługi
informatycznej, prawnej, księgowej, ochrony osób i mienia lub ochrony danych osobowych, a także
przez podmioty , którym Administrator udostępnia dane osobowe na podstawie przepisów prawa, w
szczególności organom ścigania, organom kontrolnym, organom systemu ubezpieczeń społecznych,
NFZ, innym jednostkom gminnym i oświatowym.
4.
Podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest niezbędne do realizacji celów
statutowych przedszkola. W przypadku niepodania tych danych, ich wypełnienie jest niemożliwe. W
pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez
Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w
art. 6 i 9 RODO.
5.
Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania. Jak również prawo do wniesienia
sprzeciwu oraz złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
6.
Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowaniu podejmowaniu decyzji, w tym
również profilowaniu.
7.
Pani/Pana dane osobowe są przechowywane przez okres zgodny z ustawą z dnia 14 lipca
1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U z 2018r. poz.217), a także
rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
działania archiwów zakładowych.

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

Gromadzenie i wykorzystywanie danych
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w
plikach cookies.
Pliki cookies (w dosłownym tłumaczeniu z j. angielskiego: ciasteczka) są to małe pliki tekstowe,
przesyłane do urządzenia użytkownika końcowego podczas odwiedzania przez niego serwisu
internetowego. Pliki cookies zawierają m.in. adres strony internetowej z której pochodzą, ustawienia
dokonane przez użytkownika serwisu dotyczące układu strony, rozmiaru tekstu, kolorów, wersji
kontrastowej, dane wpisywane do formularzy oraz wartość, którą jest zazwyczaj automatycznie
wygenerowana unikalna liczba. Mechanizm cookies nie pobiera jakichkolwiek danych osobowych ani
żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika końcowego.

Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi nasz serwis. Celem
zapewnienia najwyższej jakości serwisu, dokonujemy analizy plików z logami w celu określenia czy
struktura strony nie zawiera błędów, jakie podstrony przeglądane są najczęściej itp.
Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony, jako materiał pomocniczy służący do
administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami
upoważnionymi do administrowania serwerem. Na ich podstawie mogą być generowane statystyki
stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze zestawienia w postaci statystyk nie zawierają
żadnych danych identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Korzystając z serwisu internetowego użytkownik końcowy wyraża zgodę na wykorzystywanie
plików cookies.

Użytkownik końcowy ma możliwość korzystania z serwisu internetowego bez wykorzystywania
plików cookies, ale oznacza to, że niektóre funkcje serwisu nie będą działać poprawnie. Użytkownik
końcowy może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, jak
również może usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej,
której używa. W przypadku nie wyrażenia zgody na korzystanie z plików cookies, użytkownik
końcowy winien zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub
sygnalizowania ich przesłania.

Niniejszy serwis internetowy może stosować następujące pliki cookies:

pliki uwierzytelniające - wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania użytkownika
końcowego w serwisie internetowym oraz do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w
ramach serwisu;
pliki statystyczne - wykorzystywane do zbierania informacji o sposobie korzystania użytkownika
końcowego z serwisu internetowego;
pliki funkcjonalne - wykorzystywane do zapamiętania wybranych przez użytkownika końcowego
ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki,
wyglądu strony internetowej, itp.

W celu zarządzania ustawieniami plików cookies wybierz z listy oficjalnych stron internetowych
producentów najczęściej używanych przeglądarek internetowych aplikację, której używasz i postępuj
zgodnie z instrukcjami producenta:

Internet Explorer - http://support.microsoft.com/
Chrome - http://support.google.com/chrome/
Safari - http://support.apple.com/
Firefox - http://support.mozilla.org/pl/
Opera - http://help.opera.com/Windows/

Urządzenia mobilne:

Android - http://support.google.com/chrome/
Safari - http://support.apple.com/
Windows Phone - http://www.windowsphone.com/pl-pl/how-to/

Narzędzia i treść z innych firm

Niniejszy serwis internetowy może zawierać przyciski, narzędzia lub treści kierujące do usług innych
firm, m.in. Facebook (przycisk „Lubię to”), Google (Google Maps, Google Analitycs, Google Translate),
Youtube (filmy), IVONA Software (webreader), Stat24 (statystyki), Payu (płatności elektroniczne).
Korzystanie z aplikacji innych firm może powodować przesyłanie informacji do urządzenia

użytkownika końcowego przez zewnętrzny podmiot. Informacji na temat wykorzystania plików
cookies przez zewnętrzne aplikacje należy szukać w polityce prywatności danego podmiotu.

Prawa autorskie
Zawartość serwisu internetowego (teksty, grafiki, muzyka, filmy) oraz wszystkie jej fragmenty a także
mechanizmy i oprogramowanie używane w serwisie internetowym są objęte ochroną, wynikającą z
przepisów polskiego i międzynarodowego prawa autorskiego.

Zgodnie z przepisami prawa autorskiego oraz przepisami o ochronie baz danych, użytkownik końcowy
otrzymuje niewyłączną, ograniczoną licencję na korzystanie z serwisu wyłącznie w celach
prywatnych, bez możliwości samodzielnego pobierania lub zapisywania stron oraz dokonywania ich
modyfikacji.

Użytkownik końcowy serwisu internetowego, bez zgody właściciela serwisu nie posiada prawa do
odsprzedaży lub wykorzystania w celach komercyjnych serwisu internetowego i jego zawartości.

Właściciel serwisu internetowego udziela ograniczonego, odwoływalnego, niewyłącznego prawa do
tworzenia linku do serwisu internetowego, o ile nie przedstawia on właściciela serwisu w sposób
fałszywy, mylący i niezgodny z prawdą.

