Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. informuję, iż:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Publiczne „Kompas” z siedzibą
w Swarzędzu na ul. H. Szumana 37


Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowego dokumentowania
przebiegu wychowania przedszkolnego na podstawie art. 6 ust 1 pkt a/b ( a. osoba, której dane
dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej
liczbie określonych celów; b. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną
jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,
przed zawarciem umowy; )



Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu zakończenia pobytu
Pani/Pana dziecka w przedszkolu.
posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym/warunkiem zawarcia
umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie brak możliwość udziału w procesie rekrutacyjnym i uczęszczania do
placówki.






Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Przedszkolu Publicznym
„Kompas”
w Swarzędzu zwana dalej „Polityką bezpieczeństwa”, określa podstawowe zasady dotyczące
zapewnienia bezpieczeństwa w zakresie danych osobowych przetwarzanych w zbiorach danych:
1) w szczególności kartotekach, dziennikach, aktach osobowych, umowach, wykazach, w
zbiorach ewidencyjnych;
2) w systemach informatycznych, w szczególności ewidencje płacowe, ewidencje statystyczne,
plany organizacyjne.
2. Ilekroć w procedurze jest mowa o:
1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 27 kwietnia 2016r. o ochronie danych
osobowych
2) administratorze danych osobowych – rozumie się przez to Przedszkole Publiczne „Kompas” z
siedzibą w Swarzędzu na ulicy H. Szumana 37;
3) lokalny administrator danych osobowych – rozumie się pracowników administracyjnych
przedszkola: pracowników biurowych, nauczycieli, dyrekcje;
4) dane osobowe – w rozumieniu ustawy za dane osobowe uważa się wszelkie informacje
dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;
5) zbiorze danych – rozumie się przez to każdy posiadający strukturę zestaw danych o
charakterze osobowym, dostępnym według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy
zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie;
6) nośniki danych osobowych – płyty CD lub DVD, pamięć flesz, dyski twarde;
7) przetwarzaniu danych – rozumie się przez to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych
osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie,
udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych;
8) osoba upoważniona (użytkownik) – osoba posiadająca upoważnienie wydane przez dyrektora
przedszkola na piśmie;
9) system informatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur
przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania
danych;
10) identyfikator użytkownika (login) – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych,
jednoznacznie identyfikujący osobę upoważniona do przetwarzania danych osobowych
w systemie informatycznym;
11) hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, przypisanych do identyfikatora
użytkownika, znany jedynie osobie uprawnionej do pracy w systemie informatycznym;
12) uwierzytelnienie – rozumie się przez to działanie, którego celem jest weryfikacja
deklarowanej tożsamości podmiotu;
13) poufność danych – rozumie się przez to właściwość zapewniającą, że dane nie są
udostępniane nieupoważnionym podmiotom;
14) usuwanie danych – rozumie się przez to zniszczenie danych osobowych lub taką ich
modyfikację, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą;
15) zgodzie osoby, której dane dotyczą – rozumie się przez to 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;
16) osobie nieuprawnionej – rozumie się przez to osobę nie zatrudnioną przy przetwarzaniu
danych (z wyłączeniem osoby uprawnionej do ich przeglądania i przetwarzania na mocy
odrębnych przepisów),

a także osobę, której dane osobowe nie podlegają przetwarzaniu na mocy odrębnych
przepisów),
a także osobę, której dane osobowe nie podlegają przetwarzaniu we właściwych zbiorach
danych).
§ 2. 1. Dyrektor Przedszkola Publicznego „Kompas” w Swarzędzu realizując politykę bezpieczeństwa
dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w
szczególności zapewnia, aby dane te były:
1) przetwarzane zgodnie z prawem;
2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane przetwarzaniu
niezgodnemu
z tymi celami;
3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą.
2. Dyrektor Publicznego Przedszkola „Kompas” w Swarzędzu dąży do systematycznego
unowocześniania stosowanych na terenie przedszkola informatycznych, technicznych i
organizacyjnych środków ochrony tych danych w celu zabezpieczenia danych osobowych przed ich
udostępnianiem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów o ochronie
danych osobowych, nieautoryzowaną zmianą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
3. Udostępnianie danych osobowych policji, służbie miejskiej i sądom może nastąpić
w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem.
4. Udostępnianie danych osobowych i sposób odnotowania informacji o udostępnionych danych:
1. Udostępnienie danych instytucjom może odbywać się wyłącznie na pisemny uzasadniony
wniosek
lub zgodnie z przepisami prawa (OKE, CKE, Urząd Miasta, itp.).

