KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB UPRAWNIONYCH DO ODBIORU DZIECKA
Z NIEPUBLICZNEGO NAUKOWEGO PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO MINI COLLEGE
W PIEKOSZOWIE, UL. CZARNOWSKA 2A, 26-065 PIEKOSZÓW
Działając na podst. art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), dalej RODO −
informujemy, że:

ADMINISTRATOR
Administratorem danych osobowych jest Pro Investment Kielce sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach ul.
Wesoła 19/2 (25-305), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w Kielcach, Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000448934, prowadzący
Niepubliczne Naukowe Przedszkole Integracyjne Mini College w Piekoszowie, ul. Czarnowska 2a,
26-065 Piekoszów.
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
W sprawie danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail: odo@college-med.pl
lub pisemnie na adres siedziby Administratora - ul. Wesoła 19/2, 25-305 Kielce,
1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości identyfikacji osoby, która została
wskazana, jako uprawniona do odbioru dziecka, przez jego rodziców. Podstawą przetwarzania
danych osób upoważnionych przez rodziców do odbierania dzieci jest art. 6 ust.1 lit. a i b
2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty upoważnione do ich
otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez czas trwania roku szkolnego.
4.Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
5.Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie; powyższe nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez
Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
6.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych przez administratora.
7.Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz ich niepodanie będzie skutkowało brakiem
możliwości odbioru dziecka.

