
Przetwarzanie danych osobowych.
Informacja dla Rodziców, którzy zgłaszają Dziecko do Przedszkola

Prywatnego 'Pszczółka' i osób korzystających z formularza
kontaktowego.

Mając na uwadze art. 6 ust. 1 pkt a) 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
i w związku ze zgłoszeniem  Dziecka do  Przedszkole Prywatne 'Pszczółka',  ul.  Pogodna 42,  20-337
Lublin, NIP 7122853782, informuję że:

1. Dane  osobowe  udostępnione  w  kwestionariuszu  osobowym  składanym  przez  osobę
zgłaszającą  Dziecko do  Przedszkola Prywatnego 'Pszczółka'  wykorzystywane są wyłącznie w
celu wpisania  Dziecka na listę  osób oczekujących na przyjęcie do  Przedszkola Prywatnego
'Pszczółka' .

2. Administratorem  danych  osobowych  jest  Przedszkole  Prywatne  'Pszczółka'. Adres
kontaktowy przedszkolepszczolka@wp.pl 

3. Podane  dane  osobowe  mogą  być  przechowywane  w  formie  dokumentu  fizycznego  oraz
elektronicznego,  a  także  w  formie  uporządkowanego  zbioru  danych  w  systemie
informatycznym przez czas trwania rekrutacji do Przedszkola Prywatnego 'Pszczółka'.

4. Osobie przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia  przetwarzania,  prawo do  przenoszenia  danych,  wniesienia  sprzeciwu wobec
przetwarzania  danych,  jak  również  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony
Danych Osobowych. 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu wpisania  Dziecka
na listę oczekujących na przyjęcia do Przedszkola Prywatnego 'Pszczółka'.

6. Powierzone dane nie są udostępniane innym podmiotom w celach marketingowych.

7. Powierzone  dane  są  udostępnione  innym  podmiotom  do  dalszego  przetwarzania.  Lista
procesorów stanu na dzień 25.05.2018 wygląda następująco: Nazwa i adres - home.pl S.A.,
ul.  Zbożowa  4,  70-653  Szczecin,  NIP:  852-21-03-252,  Regon:  811158242.  Cel:  Usługa
hostingu;  Umożliwienie  zapisu  Dziecka na  listę  oczekujących  do przyjęcia  do  Przedszkola
Prywatnego 'Pszczółka'  za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej oraz
zadawanie  pytań  przedstawicielowi  Przedszkola  Prywatnego  'Pszczółka'. Zakres  -  Imię,
Nazwisko, Imię Dziecka, Numer telefonu.

Lublin, dnia 25.05.2018 r.
Karolina Szycholec , Dyrektor
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